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OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA 

ZA LETO 2009 
 

 
 
 
1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 
 
1.1. UVOD 
 
Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10. seji dne 
20.12.2007 in rebalans proračuna na 18. seji dne 26.2.2009. 
 
Razlogi za rebalans proračuna 2009 so bili predvsem v prenosu nerealiziranih sredstev za investicije iz 
leta 2008, ter uskladitev s veljavnim NRP 2009-2012. Glede na proračunske možnosti in na predvidene 
vire sofinanciranj so bile potrebne tudi določene terminske uskladitve projektov v veljavnem NRP. Plan 
tekočih izdatkov se je povišal predvsem zaradi tekočih transferov v javne zavode, kar je bila posledica 
plačne reforme v javnem sektorju. 
Na prihodkovni strani je bila nova ocena narejena glede na realizacijo posameznih vrst prihodkov v 
letu 2008, pri transfernih prihodkih pa na osnovi že odobrenih sredstev za posamezne investicije. 
 
Proračun je bil izdelan na podlagi naslednjih izhodišč za ovrednotenje programov neposrednih in 
posrednih porabnikov proračuna občine Žirovnica za leto 2009: 
• ocena prihodkov iz naslova glavarine je narejena na podlagi izračuna MF št. 4101-9/2007/24 z dne 

19.9.2007. 
• višina ostalih davčnih in nedavčnih prihodkov je bila ocenjena glede na realizacijo leta 2008 
• višina kapitalskih prihodkov je bila oblikovana na pričakovanih donosih 
• višina transfernih prihodkov je bila oblikovana na osnovi pričakovanih sofinanciranj posameznih 

investicij 
• nominalna rast plač v javnem sektorju: 4,6% 
• rast cen življenjskih potrebščin: 3,2%. 
 
Dejanska rast bruto plače v javnem sektorju v letu 2009 glede na leto 2008 je bila 5,9% (povprečje 
mesecev 2009/ povprečje mesecev 2008), rast cen življenjskih potrebščin v letu 2009 pa je bila 1,8% 
(letni indeks). 
 
 
 
1.2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2009 je akt v katerem so prikazani 
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 
2009.  
 
Zaključni račun zajema enako členitev, kot je bil sprejet proračun in obsega: 

• splošni del zaključnega računa proračuna, 
• posebni del zaključnega računa proračuna, 
• obrazložitve zaključnega računa proračuna.  

 
Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2009, sestavljajo: 
• bilanca prihodkov in odhodkov, 
• račun finančnih terjatev in naložb, 
• račun financiranja. 
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Posebni del proračuna za leto 2009 ima tri postavke: 
• sprejeti proračun, je rebalans proračuna, ki ga je sprejel občinski svet na 18. seji dne 

26.2.2009 
• veljavni proračun, je plan, ki ga je sprejel občinski svet, vsebuje pa tudi prerazporeditve za 

katere je pooblaščen župan, 
• realizacija proračuna. 

 
Obrazložitve zaključnega računa proračuna vsebujejo: 

• splošnega dela zaključnega računa proračuna, 
• posebnega dela zaključnega računa proračuna, 
• izvajanja načrta razvojnih programov, 
• podatkov iz bilance stanja in 
• upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa. 

 
Načrt razvojnih programov zajema plan investicijskih izdatkov za obdobje 2010-2013, ki je bil 
sprejet v okviru proračuna 2010, saj je ta dokument trenutno veljavni NRP. 
 
Sestavni del obrazložitve zaključnega računa so tudi podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2009 
(stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2009). 
 
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov zajema realizirane prihodke v višini 4.558.409 EUR in odhodke v 
višini 4.167.303 EUR ter izkazuje proračunski presežek v višini 391.107 EUR. 
 
 
PRIHODKI 4.558.409 EUR 
 
Celotni realizirani prihodki proračuna za leto 2009 znašajo 4.558.409 EUR in so bili realizirani 90% 
glede na veljavni proračun. Nižja realizacija prihodkov je prvenstveno posledica manj realiziranih 
drugih nedavčnih prihodkov (konto 7141) v višini 72.800 EUR, saj ni bil odmerjen komunalni prispevek 
za priklop na kanalizacijsko omrežje za vasi Vrba in Breznica iz razloga, ker še ni možen priklop 
posameznih objektov na kanalizacijsko omrežje. Večje odstopanje med načrtovanimi in dejansko 
realiziranimi prihodki je pri prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), kjer je bila realizacija 
nižja za 130.450 EUR, saj večina načrtovanih prodaj iz Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine Žirovnica za leto 2009 ni bila realizirana oziroma so zadeve še v teku. Naslednji 
prihodki, kateri bistveno odstopajo (464.321 EUR) so transferni prihodki in sicer prejeta sredstva iz 
državnega proračuna (konto 7400), katera so nižja predvsem zaradi spremenjene dinamike 
sofinanciranja izgradnje večnamenske dvorane s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter nerealizirani 
in planirani prihodki iz naslova vračila DDV pri izgradnji kanalizacijskega omrežja, ker je zaradi zahtev 
SVLR potrebno v proračunu med odhodki investicijo načrtovati z DDV, kateri pa ni odhodek, ker si ga 
občina lahko odbija. 
 
 
Davčni prihodki (skupina kontov 70) 2.625.235 EUR 
 
V okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) so bili prihodki iz 
dohodnine (konto 7000) realizirani v višini 2.184.334 EUR. Navedeni prihodek predstavlja 
dohodnino, katera pripada občini in jo Ministrstvo za finance izračuna v skladu z določili ZFO-1. 
Realizacija je višja za 121.320 EUR iz razloga, ker smo izračun pripadajoče dohodnine za leto 2009 s 
strani Ministrstva za finance prejeli šele 6.4.2009, kar pa je več kot mesec dni po potrditvi rebalansa 
proračuna za leto 2009. 
 
Davki na premoženje (podskupina kontov 703) so bili realizirani v višini 316.065 EUR oziroma 
10,3% višje od načrtovanih.  
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Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 254.340 EUR (od tega davek od 
premoženja stavb v višini 47.306 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 207.034 
EUR).  
 
Davki na premičnine (konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov, v letu 
2009 je bila realizacije iz tega vira v višini 6 EUR.  
 
Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 11.381 EUR, kar predstavlja 
261% realizacijo glede na plan, ki je bil postavljen v višini 4.354 EUR.  
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so bili realizirani v 
višini 50.338 EUR oziroma 61% višje od načrtovanih, kar je glede na neaktivnost nepremičninskega 
trga relativno dobro. 
 
Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) so bili realizirani v višini 124.836 
EUR in 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 581 EUR, kar je nižje od planiranega (1.300,00 EUR).  
 
Bistveno izdatnejši vir v tej skupini so drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), 
kateri so bili realizirani v višini 124.255 EUR, od tega: 

• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 91.600 EUR 
• turistična taksa 3.219 EUR 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 4.342 EUR 
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 25.094 EUR 

 
 
Nedavčni prihodki (skupina kontov 71) 390.681 EUR 
 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) so bili 
realizirani v višini 390.681 EUR in zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend (konto 
7100), kjer so realizirane dividende Gorenjske banke Kranj v višini 8.260 EUR. 
 
Prihodki od obresti (konto 7102) so bili realizirani v višini 61.727 EUR, od tega obresti od sredstev 
na vpogled v višini 2.908 EUR in obresti iz naslova vezanih evrskih depozitov v višini 58.819 EUR. 
 
Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili realizirani v višini 320.695 EUR od tega: 

• prihodki od najemnin za poslovne prostore 21.756 EUR 
• prihodki od najemnin za stanovanja 16.302 EUR 
• prihodki od drugih najemnin (Finida) 3.584 EUR 
• prihodki od zakupnin: 184.287 EUR 

• Mala Mežakla (dovoz iz drugih občin) 105.799 EUR 
• Mala Mežakla (najemnina) 22.676 EUR 
• Kanalizacija (najemnina) 25.648 EUR  
• Vodovod (najemnina) 28.976 EUR 
• služnosti 1.188 EUR 

• prihodki od podeljenih licenčnin (Cifra) 476 EUR 
• prihodki od koncesijske dajatve od iger na srečo 49.780 EUR 
• prihodki od koncesije za vodno pravico 44.509 EUR 

 
Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v 
višini 1.021 EUR. 
 
Pod postavko globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) so bili realizirani v višini 
527 EUR, od tega: 

• globe za prekrške 40 EUR 
• nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 487 EUR 
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Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) so bili realizirani v višini 133.229 EUR, od 
tega: 

• prenos presežka EZR 346 EUR 
• prihodki od komunalnih prispevkov 122.101 EUR 

• novogradnje 103.881 EUR 
• kanalizacijsko omrežje (Doslovče, Rodine) 18.220 EUR 

• drugi izredni nedavčni prihodki 10.781 
 
 
Kapitalski prihodki (skupina kontov 72) 29.114 EUR 
 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina kontov 720) vsebujejo kupnine od 
prodanih stanovanj na podlagi stanovanjskega zakona v višini 6.702 EUR. 
 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 
722) so bili realizirani v višini 22.413 EUR. 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 19.159 EUR. 
Realizacija je bila za 130.451 EUR nižja od načrtovane zaradi postopkov izvzema iz javnega dobra in 
dogovorov z zainteresiranimi kupci v vasi Doslovče ter nedokončno urejeni meji občinske ceste v 
naselju Smokuč. 
 
Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev 
(konto 7222) so bili realizirani v višini 3.254 EUR in zajemajo prihodke iz naslova plačil odškodnin za 
ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti občine. 
 
 
Transferni prihodki (skupina kontov 74) 1.382.457 EUR 
 
Na postavki transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij (podskupina kontov 740) 
so realizirana sredstva v višini 1.382.457 EUR. 
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) so bila realizirana v višini 1.357.054 
EUR, od tega: 

• finančna izravnava 11.291 EUR 
• požarna taksa 5.211 EUR 
• vzdrževanje gozdnih cest 3.854 EUR 
• sredstva iz razvoja regij (kanalizacija) 921.248 EUR 
• sofinanciranje dvorane 416.669 EUR 

• Fundacija za šport 86.027 EUR 
• Ministrstvo za šolstvo in šport (objekt) 200.000 EUR 
• Ministrstvo za šolstvo in šport (oprema) 47.730 EUR 
• SVLR (23. člen ZFO-1) 82.912 EUR 

• sofinanciranje skupnih občinskih uprav 2.635 EUR 
 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (konto 7401) so bila realizirana v višini 21.549 EUR in 
vsebuje pripadajoči del sredstev okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov, ki so jo občine 
Radovljica, Bohinj ter občine z območja Kranja namenile za vlaganja v deponijo na Mali Mežakli. 
 
 
ODHODKI 4.167.303 EUR 
 
 
Celotni realizirani odhodki proračuna za leto 2009 znašajo 4.167.303 EUR in so bili realizirani 56,07 
glede na veljavni plan. 
Skupaj so tekoči izdatki proračuna (odhodki + transferi) v letu 2009 znašali 1.823.841 EUR oziroma 
91% planiranih tekočih izdatkov. 
Realizirani investicijski izdatki proračuna (odhodki + transferi) v letu 2009 so znašali 2.343.461 EUR 
oziroma 44% planiranih investicijskih izdatkov proračuna. 
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Po ekonomski klasifikaciji odhodke razdelimo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske 
odhodke in investicijske transfere. 
 
 
Tekoči odhodki (skupina kontov 40) 894.924 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 2009 so bili realizirani v višini 
894.924 EUR oziroma 22% vseh realiziranih odhodkov. 
 
Realizacija tekočih odhodkov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah sredstev 
za posamezni namen: 
 
Postavka Opis Veljavni proračun Realizacija ind 

40 TEKOČI ODHODKI 1.041.562,26 894.923,93 85,92 

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 239.260,00 214.045,02 89,46 

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 179.756,00 179.755,43 100,00 

1302 ZIMSKA SLUŽBA 85.230,00 85.229,27 100,00 

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 58.417,00 58.226,65 99,67 

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 67.261,00 57.069,31 84,85 

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 51.511,00 50.760,76 98,54 

1601 URBANIZEM 110.302,00 47.636,23 43,19 

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 32.391,00 32.390,73 100,00 

0122 PROTOKOL 22.107,66 22.057,66 99,77 

0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 18.752,00 18.742,64 99,95 

0123 INFORMIRANJE 20.331,00 17.680,85 86,96 

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 12.578,00 12.289,24 97,70 

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 10.000,00 9.613,90 96,14 

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 9.530,00 9.264,04 97,21 

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 11.645,00 9.255,93 79,48 

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 27.500,00 8.710,02 31,67 

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 15.000,00 8.230,35 54,87 

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 7.472,68 7.422,28 99,33 

1851 KULTURNA DVORANA 6.884,00 6.883,44 99,99 

2301 PRORAČUNSKA REZERVA 5.000,00 5.000,00 100,00 

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 0 4.445,90   

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 9.300,00 3.736,51 40,18 

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 3.500,00 3.190,99 91,17 

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 2.876,72 2.759,75 95,93 

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.400,00 2.282,69 95,11 

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 2.263,00 2.262,02 99,96 

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 2.059,55 2.059,55 100,00 

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 1.000,00 1.995,72 199,57 

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) 1.962,32 1.962,32 100,00 

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 8.095,00 1.930,74 23,85 

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA 1.618,00 1.593,00 98,45 

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 2.000,00 1.269,13 63,46 

1633 OTROŠKA IGRIŠČA 2.500,00 1.194,45 47,78 

0426 OSTALE PRIREDITVE 1.000,00 1.132,00 113,20 

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 659 1.091,73 165,66 

1801 JANŠEV ČEBELNJAK 980 980,24 100,02 
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Postavka Opis Veljavni proračun Realizacija ind 

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 660 657,24 99,58 

0421 POKROVITELJSTVA 0 93,4   

0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 0 22,8   

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 318 0 0,00 

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 483 0 0,00 

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 6.959,33 0 0,00 

 
 
 
Tekoči transferi (skupina kontov 41) 928.917 EUR 
Tekoči transferi vsebujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere 
neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere. Realizirani so bili v višini 
928.917 EUR oziroma 22% vseh realiziranih odhodkov. 
 
Realizacija tekočih transferov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah sredstev 
za posamezni namen: 
 
Postavka Opis Veljavni proračun Realizacija ind 

  TEKOČI TRANSFERI 971.830,12 928.917,38 95,58 

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 282.661,43 282.661,43 100,00 

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 80.218,00 80.217,45 100,00 

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 85.079,00 80.054,15 94,09 

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 65.900,00 65.602,96 99,55 

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 63.044,00 58.370,03 92,59 

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 53.249,57 52.075,71 97,80 

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 41.713,00 41.713,04 100,00 

0713 GARS JESENICE 27.376,00 27.376,02 100,00 

2021 POMOČ NA DOMU 23.740,28 22.667,78 95,48 

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
OBČANOV 

16.861,00 16.860,16 100,00 

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 15.980,00 15.080,04 94,37 

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 22.300,00 14.680,95 65,83 

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 14.400,00 14.400,00 100,00 

2012 ZAVODSKO VARSTVO 11.681,72 11.681,72 100,00 

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 10.050,00 10.050,00 100,00 

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 8.400,00 8.381,45 99,78 

1001 JAVNA DELA 9.171,00 8.373,12 91,30 

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 8.800,00 7.800,00 88,64 

0421 POKROVITELJSTVA 8.300,00 7.699,67 92,77 

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 7.521,00 7.468,97 99,31 

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 10.000,00 6.845,00 68,45 

1851 KULTURNA DVORANA 7.000,00 6.751,25 96,45 

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE 7.100,00 6.351,17 89,45 

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 6.200,00 6.200,00 100,00 

0426 OSTALE PRIREDITVE 5.082,00 4.950,00 97,40 

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 4.390,00 4.390,00 100,00 

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 4.470,00 4.260,00 95,30 

1841 KULTURNI PROJEKTI 4.200,00 4.200,00 100,00 

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 4.800,00 4.151,00 86,48 
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Postavka Opis Veljavni proračun Realizacija ind 

0102 POLITIČNE STRANKE 3.870,00 3.864,00 99,84 

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 3.790,00 3.790,03 100,00 

1921 OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE 3.730,00 3.730,00 100,00 

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 3.890,00 3.436,65 88,35 

2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 2.971,00 2.971,00 100,00 

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE 3.000,00 2.950,00 98,33 

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 2.930,00 2.930,00 100,00 

1872 KAKOVOSTNI ŠPORT 2.800,00 2.800,08 100,00 

1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 4.440,00 2.621,70 59,05 

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 2.350,12 2.350,12 100,00 

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 2.145,00 2.145,00 100,00 

1652 OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU 2.100,00 1.822,09 86,77 

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 1.700,00 1.622,80 95,46 

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 3.119,00 1.543,71 49,49 

1874 DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM 1.370,00 1.370,00 100,00 

2042 VARNA HIŠA 3.117,00 1.347,09 43,22 

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 1.540,00 1.340,00 87,01 

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 1.070,00 1.070,00 100,00 

2031 SOCIALNE POMOČI 1.750,00 1.060,03 60,57 

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA 800 800 100,00 

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 0 750   

1801 JANŠEV ČEBELNJAK 800 558,7 69,84 

1961 ŠTIPENDIJSKA SHEMA 2.030,00 508,02 25,03 

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 158 158 100,00 

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 632 65,29 10,33 

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 4.500,00 0 0,00 

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 730 0 0,00 

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 810 0 0,00 

 
 
 
 
Investicijski odhodki (skupina kontov 42) 2.272.273 EUR 
Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in nakup zemljišč. 
Realizirani so bili v višini 2.272.273 EUR oziroma 54% vseh realiziranih odhodkov. 
 
Realizacija investicijskih odhodkov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah 
sredstev za posamezni namen: 
 
Postavka Opis Veljavni proračun Realizacija ind 

  INVESTICIJSKI ODHODKI 5.310.657,18 2.272.273,43 42,79 

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 1.047.534,00 790.598,73 75,47 

1877 VEČNAMENSKA DVORANA 3.143.276,00 769.721,90 24,49 

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 436.648,00 282.276,65 64,65 

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 173.068,00 148.805,83 85,98 

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 107.968,00 76.904,25 71,23 

1514 METEORNA KANALIZACIJA 98.446,00 71.827,87 72,96 

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 38.884,00 35.629,84 91,63 
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Postavka Opis Veljavni proračun Realizacija ind 

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 68.312,00 25.715,58 37,64 

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 14.288,62 14.288,00 100,00 

0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 13.700,00 13.615,22 99,38 

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 11.652,00 9.598,94 82,38 

1331 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA 14.000,00 9.233,68 65,95 

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 126.968,00 7.260,99 5,72 

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 0 6.811,30   

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 13.000,00 6.492,09 49,94 

0434 LETOVIŠČE FINIDA 1.812,56 1.812,56 100,00 

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 0 1.680,00   

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 1.100,00 0 0,00 

 
 
 
Investicijski transferi (skupina kontov 43) 71.188 EUR 
Investicijski transferi zajemajo dopolnilna investicijska sredstva izplačana javnim zavodom in javnim 
podjetjem. Realizirani so bili v višini 71.188 EUR oziroma 2% vseh realiziranih odhodkov. 
 
Realizacija investicijskih transferov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah 
sredstev za posamezni namen: 
 
 
Postavka Opis Veljavni proračun Realizacija ind 

  INVESTICIJSKI TRANSFERI 108.231,00 71.188,17 65,77 

715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 47.000,00 46.557,97 99,06 

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 10.275,00 10.275,00 100,00 

1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 5.525,00 5.525,00 100,00 

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 5.211,00 5.211,00 100,00 

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 2.520,00 2.520,00 100,00 

1877 VEČNAMENSKA DVORANA 0 1.099,20 0,00 

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 27.700,00 0 0,00 

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 10.000,00 0 0,00 

 
Podrobnejša obrazložitev odhodkov proračuna po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov je 
podana v posebnem delu proračuna. 
 
 
PREGLED PORABE NAMENSKIH PRIHODKOV 
 
V skladu z določili 4. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 (Ur. list RS, št. 122/07 in 
17/09) so namenski prihodki proračuna: 

• prihodki opredeljeni v 43. členu ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, 
prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave 
državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), 

• turistična taksa, 
• koncesijska dajatev od iger na srečo, 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
• požarna taksa, 
• prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, 
• vsi transferni prihodki. 
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V nadaljevanju je v tabeli navedena realizacija namenskih prihodkov in pripadajočih odhodkov iz tega 
naslova za leta 2007, 2009 in 2009. Vlaganja v občinsko premoženje so bila višja, kot pa je bilo 
namenskih prihodkov iz tega naslova (prihodki od premoženja), transferni prihodki so bili porabljeni za 
dogovorjene namene, občina je prispevala svoj del sredstev. Izjema je le okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, katera je ostala neporabljena in se prenaša v 
proračun leta 2010 in sicer v višini 160.202,10 EUR za potrebe izgradnje zbirnega centra Žirovnica. 
Realizacija namenskih prihodkov proračuna v letu 2009: 
 

Postavka Konto Opis 
PRIHODKI 

2009 
ODKODKI 

2009 
RAZLIKA  

(P-O) 2009 

0431  POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 21.755,96 1.995,72 19.760,24 

 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 21.755,96  21.755,96 

 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov  1.962,12 -1.962,12 

 402920 
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolma  33,60 -33,60 

0434  LETOVIŠČE FINIDA 3.584,00 1.812,56 1.771,44 

 710304 Prihodki od drugih najemnin 3.584,00  3.584,00 

 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  1.812,56 -1.812,56 

0603  STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 2.634,85 14.680,95 -12.046,10 

 740004 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo pora 2.634,85  2.634,85 

 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam  14.680,95 -14.680,95 

0604  MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 0,00 8.381,45 -8.381,45 

 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam  8.381,45 -8.381,45 

0714  PRENOS POŽARNE TAKSE 5.211,00 5.211,00 0,00 

 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 5.211,00  5.211,00 

 431500 
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, 
ki n  5.211,00 -5.211,00 

1131  VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 3.854,52 8.710,02 -4.855,50 

 740004 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo pora 3.854,52  3.854,52 

 402099 Drugi splošni material in storitve  2,36 -2,36 

 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  8.707,66 -8.707,66 

1413  ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 52.998,92 80.054,15 -27.055,23 

 704704 Turistična taksa 3.218,75  3.218,75 

 710309 
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih 
iger na 49.775,11  49.775,11 

 710310 
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih 
iger na 5,06  5,06 

 413300 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in 
druge  42.432,02 -42.432,02 

 413301 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za 
prispevke delo  6.183,12 -6.183,12 

 413302 
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago 
in sto  31.439,01 -31.439,01 

1501  ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 175.118,32 30.161,48 144.956,84 

 704719 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja od 25.094,43  25.094,43 

 710305 Prihodki od zakupnin 128.475,12  128.475,12 

 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 21.548,77  21.548,77 

 402999 Drugi operativni odhodki  4.445,90 -4.445,90 

 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  11.493,28 -11.493,28 

 420600 Nakup zemljišč  11.348,08 -11.348,08 

 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  2.454,40 -2.454,40 

 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  419,82 -419,82 
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Postavka Konto Opis 
PRIHODKI 

2009 
ODKODKI 

2009 
RAZLIKA  

(P-O) 2009 

1512  FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 1.038.496,22 790.598,73 247.897,49 

 704700 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja od 91.600,03  91.600,03 

 710305 Prihodki od zakupnin 25.648,06  25.648,06 

 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 921.248,13  921.248,13 

 420400 Priprava zemljišča  5.781,71 -5.781,71 

 420401 Novogradnje  756.154,45 -756.154,45 

 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  2.579,65 -2.579,65 

 420800 Študija o izvedljivosti projekta  3.500,00 -3.500,00 

 420801 Investicijski nadzor  8.103,72 -8.103,72 

 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  1.552,00 -1.552,00 

 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  12.927,20 -12.927,20 

1613  VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 28.976,29 282.276,65 -253.300,36 

 710305 Prihodki od zakupnin 28.976,29  28.976,29 

 420401 Novogradnje  97.449,29 -97.449,29 

 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  177.066,58 -177.066,58 

 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  3.471,17 -3.471,17 

 420801 Investicijski nadzor  1.703,08 -1.703,08 

 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  1.500,00 -1.500,00 

 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  1.086,53 -1.086,53 

1651  STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 16.301,88 1.930,74 14.371,14 

 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 16.301,88  16.301,88 

 402099 Drugi splošni material in storitve  124,38 -124,38 

 402200 Električna energija  28,63 -28,63 

 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov  1.665,27 -1.665,27 

 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  112,46 -112,46 

1652  OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU 6.299,46 1.822,09 4.477,37 

 720001 
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in 
stanovanj 6.299,46  6.299,46 

 413200 Tekoči transferi v javne sklade  1.822,09 -1.822,09 

1671  PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 1.188,00 6.492,09 -5.304,09 

 710305 Prihodki od zakupnin 1.188,00  1.188,00 

 420600 Nakup zemljišč  4.108,00 -4.108,00 

 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  2.384,09 -2.384,09 

1877  VEČNAMENSKA DVORANA 416.669,00 770.821,10 -354.152,10 

 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 416.669,00  416.669,00 

 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov  77.212,27 -77.212,27 

 420401 Novogradnje  571.571,88 -571.571,88 

 420801 Investicijski nadzor  10.925,99 -10.925,99 

 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  75.786,00 -75.786,00 

 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  34.225,76 -34.225,76 

 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  1.099,20 -1.099,20 

      

     skupaj 1.773.088,42 2.004.948,73 -231.860,31 
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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 2009 ni imel realizacije. 
 
 
 
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. 
 
V letu 2009 je v računu financiranja izkazan najeti kredit pri Banki Koper v višini 226.499 EUR, za 
financiranje izgradnje večnamenske dvorane, z ročnostjo 11 let in obrestno mero: EURIBOR (3m) + 
0,35 EUR. Sredstva so bila pridobljena na podlagi javnega razpisa za financiranje projektov lokalne in 
regionalne infrastrukture, s strani Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. 
 
Sredstva na računu so se v letu 2009 zvišala za 617.606 EUR, tako da stanje sredstev na računu na 
dan 31.12.2009 znaša 2.182.673 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve občine, so na dan 1.1.2009 znašale 23.133,38 EUR, v letu 2009 je 
bilo v rezervni sklad izločeno 5.000,00 EUR ter pripisane obresti v višini 924,80 EUR. Stanje sredstev 
proračunske rezerve občine na dan 31.12.2009 tako znaša 29.058,18 EUR. 
 
 
 
 
2. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
 
 
2.1. PRERAZPOREDITVE PLANA 
 
Po rebalansu proračuna za leto 2009, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 18. seji dne 26.2.2009 je 
župan v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 odredil spodaj navedene 
prerazporeditve plana, katere pa vsebujejo tudi prerazporeditev plana, katero je potrdil občinski svet 
na svoji 23. redni seji dne 29.10.2009 s sklepom št: 291 in sicer: 
»V proračunu občine Žirovnica za leto 2009 se na postavki 1514 Meteorna kanalizacija (projekt NRP: OB000-07-
0018 Meteorna kanalizacija) zagotovijo dodatna sredstva v višini 67.600 EUR, katera se prerazporedijo iz 
naslednjih proračunskih postavk: 
1321 Občinske ceste (investicije) (projekt NRP: 0B000-07-0005) v višini 15.000 EUR  
1322 Pločnik in avtobusna postajališča (projekt NRP: OB000-07-0001) v višini 12.000 EUR  
1343 Javna razsvetljava (investicije) (projekt NRP: OB000-07-0015) v višini 10.000 EUR  
1601 Urbanizem  v višini 20.000 EUR  
1621 Ureditev pokopališča (projekt NRP: OB000-07-0017) v višini   7.600 EUR  
1511 Vzdrževanje meteorne kanalizacije  v višini   3.000 EUR « 
 
 

Post. Opis sprejeti 2009 veljavni 2009 razlika (vp-sp) 

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1.814.398,00 1.814.521,00 123,00 

710304 Prihodki od drugih najemnin 2.200,00 2.474,56 274,56 
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Post. Opis sprejeti 2009 veljavni 2009 razlika (vp-sp) 

     

0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 17.642,00 18.752,00 1.110,00 

0122 PROTOKOL 21.120,00 22.107,66 987,66 

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 2.150,00 2.263,00 113,00 

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 5.570,00 4.549,00 -1.021,00 

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 6.000,00 2.876,72 -3.123,28 

0421 POKROVITELJSTVA 7.200,00 8.300,00 1.100,00 

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 3.000,00 4.409,67 1.409,67 

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) 1.400,00 1.962,32 562,32 

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 7.350,00 10.402,68 3.052,68 

0426 OSTALE PRIREDITVE 5.000,00 6.082,00 1.082,00 

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 1.000,00 2.100,00 1.100,00 

0434 LETOVIŠČE FINIDA 1.538,00 1.812,56 274,56 

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 23.000,00 22.300,00 -700,00 

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 7.700,00 8.400,00 700,00 

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 5.088,00 5.211,00 123,00 

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 135.500,00 179.756,00 44.256,00 

1302 ZIMSKA SLUŽBA 57.000,00 85.230,00 28.230,00 

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 188.068,00 173.068,00 -15.000,00 

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 203.068,00 126.968,00 -76.100,00 

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 32.000,00 32.391,00 391,00 

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 16.000,00 12.578,00 -3.422,00 

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 117.968,00 107.968,00 -10.000,00 

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 50.110,00 51.511,00 1.401,00 

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 83.079,00 85.079,00 2.000,00 

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 6.500,00 11.645,00 5.145,00 

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 999.534,00 1.047.534,00 48.000,00 

1514 METEORNA KANALIZACIJA 37.346,00 98.446,00 61.100,00 

1601 URBANIZEM 130.302,00 110.302,00 -20.000,00 

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 5.000,00 0,00 -5.000,00 

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 484.648,00 436.648,00 -48.000,00 

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 20.347,00 11.652,00 -8.695,00 

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 12.000,00 10.000,00 -2.000,00 

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 7.000,00 8.095,00 1.095,00 

1652 OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU 3.200,00 2.100,00 -1.100,00 

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
OBČANOV 

15.400,00 16.861,00 1.461,00 

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 4.580,00 3.119,00 -1.461,00 

1877 VEČNAMENSKA DVORANA 3.157.069,00 3.143.276,00 -13.793,00 

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 275.561,00 282.661,43 7.100,43 

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 76.250,00 80.218,00 3.968,00 

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 10.275,00 24.563,62 14.288,62 

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 58.350,00 53.249,57 -5.100,43 

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 13.000,00 14.400,00 1.400,00 

2012 ZAVODSKO VARSTVO 10.800,00 11.681,72 881,72 

2021 POMOČ NA DOMU 27.722,00 23.740,28 -3.981,72 

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 20.397,00 6.959,33 -13.437,67 
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Obrazložitev: 
 
Na postavko 0101 Stroški delovanja občinskega sveta so se prerazporedila sredstva v višini 1.110,00 
EUR za stroške tiska gradiva za seje občinskega sveta, ki so bila prvotno planirana na postavki 0411 
Objave, oglasi, javni razpisi. 
 
Postavka 0122 Protokol se poviša za 987,66 EUR, saj je bilo v letu 2009 več protokolarnih dogodkov, 
kot je bilo načrtovano. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 0411 Objave, oglasi in javni razpisi, 
kjer je bilo pričakovati, da bo realizacija nižja od načrtovane. 
 
Postavka 0201 Stroški plačilnega prometa je bila v proračunu načrtovana v prenizki višini, zato je bilo 
potrebno za pokritje vseh stroškov zagotoviti dodatna sredstva v višini 113,00 EUR. Sredstva so se 
prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. 
 
Na postavki 0421 Pokroviteljstva so se zagotovila dodatna sredstva v višini 1.100,00 EUR, zaradi 
povečanega števila vlog za te namene. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 Splošna 
proračunska rezervacija. 
 
Na postavki 0422 Občinske proslave (8. februar) so bila potrebna dodatna sredstva za kritje vseh 
stroškov prireditve, predvsem zaradi zahtev protokola predsednika RS, zato so se manjkajoča sredstva 
v višini 1.409,67 EUR prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija.  
 
Na postavki 0423 Občinske proslave (25. junij) je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 
562,32 EUR za pokritje vseh stroškov nastalih ob izvedbi odkritja spomenika talcem v Mostah. 
Sredstva so se prerazporedila iz postavke 0411 Objave, oglasi in javni razpisi, kjer je bilo pričakovati, 
da bo realizacija nižja od načrtovane. 
 
Na postavki 0424 Občinske proslave (3. december) so bila potrebna dodatna sredstva zaradi 
povečanih stroškov pogostitve in aranžiranja prireditvenega prostora ter televizijskega prenosa 
proslave ob 10. letnici občine, zato so se sredstva v višini 2.650,38 EUR prerazporedila iz postavke 
2302 Splošna proračunska rezervacija, sredstva v višini 402,30 pa iz postavke 0411 Objave, oglasi in 
javni razpisi. 
 
Na postavki 0426 Ostale prireditve so se zagotovila dodatna sredstva v višini 1.082,00 EUR za kritje 
stroškov prireditve ob novem letu (koncert, ognjemet). Sredstva se se prerazporedila iz postavke 0411 
Objave, oglasi in javni razpisi, kjer je bilo pričakovati, da bo realizacija nižja od načrtovane. 
 
Na postavki 0431 Poslovni prostor Titova 16 je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 
1.100,00 EUR, ker je prišlo v mesecu septembru do večjega remonta dvigala, kar ni bilo planirano. 
Sredstva so se prerazporedila iz postavke 1652 obveznosti po stanovanjskem zakonu, kjer je bilo  
glede na realizacijo do konca oktobra že jasno, da bodo obveznosti nižje. 
 
V proračun so bila vplačana namenska sredstva iz naslova najemnine za letovišče Finida (kto 710304), 
zato se povišajo tudi odhodki na proračunski postavki 0434 Letovišče Finida v višini 274,56 EUR. 
 
 
V proračun so bila vplačana namenska sredstva iz naslova požarne takse (kto 740001), zato se 
povišajo tudi odhodki na proračunski postavki 0714 Prenos požarne takse v višini 123,00 EUR. 
 
Na postavki 0604 Materialni stroški skupnega organa so bila sredstva s strani Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva prenizko planirana za kritje vseh stroškov in sicer v višini 700,00 EUR, zato 
se manjkajoča sredstva prerazporedijo iz postavke 0603 Stroški dela skupnega organa. 
 
1301 Vzdrževanje občinskih cest na postavki so se zagotovila dodatna sredstva v višini 64.100 EUR 
zaradi številnih dodatnih del: izdelava hitrostne grbine skupaj s pripadajočo dokumentacijo, 
betoniranje bankin na občinskih cestah, obnova talnih označb, namestitev odbojnih ograj. Sredstva so 
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se prerazporedila iz postavke 1322 Pločnik in avtobusna postajališča. Zaradi dodatnih del na občinskih 
cestah so se prerazporedila še sredstva v višini 5.000,00 EUR iz postavke 1611 Vzdrževanje 
hidratnega omrežja, sredstva v višini 355,00 EUR pa iz postavke 1511 Vzdrževanje meteorne 
kanalizacije. 
 
Na postavki 1302 Zimska služba je bilo zaradi izredno hude zime in dodatnih nepredvidenih pluženj in 
posipanj, premalo planiranih sredstev, zato so se sredstva v višini 25.199,00 EUR prerazporedila iz 
postavke 1302 Vzdrževanje občinskih cest ter sredstva v višini 3.031,00 EUR iz postavke 1342 Javna 
razsvetljava (tekoče vzdrževanje). 
 
Na postavki 1341 Javna razsvetljava (električna energija) so se zagotovila dodatna sredstva v višini 
391,00 SIT zakritje vseh nastalih stroškov, sredstva so se prerazporedila iz postavke 1342 Javna 
razsvetljava (tekoče vzdrževanje). 
 
Na postavki 1402 Razvojni programi so bila sredstva namenjena delovanju LAS načrtovana v neto 
višini (delež občine), realizirana so bila v bruto višini, saj bo del sredstev na proračun vrnjen v letu 
2010, zato je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.401,00 EUR, ki so se 
prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. 
 
Na postavki 1413 Zavod za turizem in kulturo so se sredstva v višini 2.000,00 EUR prerazporedila iz 
postave 2302 Splošna proračunska rezervacija in sicer na podlagi ugotovitve, da je imel Zavod po 
zaključnem računu za leto 2008 izgubo v višini 11.933 EUR, ki je bila višja kot se je predvidevalo pri 
pripravi rebalansa proračuna. Del sredstev za pokrivanje izgube se je prerazporedil iz sredstev 
namenjenih za delovno uspešnost direktorja Zavoda. 
 
Na postavki 1511 Vzdrževanje meteorne kanalizacije so se sredstva za dela, ki so bila izvedena v letu 
2008 in so zapadla v plačilo v letu 2009 prerazporedila iz postavke 1514 Meteorna kanalizacija v višini 
6.500,00 EUR. Nadalje so se na postavki zagotovila dodatna sredstva v višini 2.000 EUR, za kritje 
stroškov čiščenja ponikovalnic in jaškov, ki so nastali zaradi jesenskih nalivov. Sredstva so se 
prerazporedila iz postavke 1631 Vzdrževanje javnih zelenic. 
 
Na postavki 1512 Fekalna kanalizacija (investicije) je bila načrtovana višina sredstev za dokončanje 
investicije izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja v Vrbi in na Breznici. Zaradi pomanjkljive 
projektantske ocene stroškov(izpuščena je bila izdelava odcepov za hišne priključke), prilagajanja 
poteka kanalizacije terenu(več jaškov, globlji izkopi), konzervatorskega nadzora v Vrbi ter obširnejšega 
asfaltiranja cest ob vračanju zunanje ureditve v prvotno stanje, se je končen strošek izgradnje 
kanalizacije v obeh naseljih glede na pogodbeno vrednost povečal za cca 22%. Manjkajoča sredstva v 
višini 48.000,00 EUR so se prerazporedila iz postavke 1613 Vodovodno omrežje (investicije), kjer 
sredstva planirana za izvedbo vodovoda ob nadaljevanju gradnje pločnika v letu 2009 niso bila 
porabljena. 
 
Na postavki 1651 Stanovanja (vzdrževanje) je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 
1.095,00 EUR, za kritje stroškov zamenjave vrat v enem stanovanju na naslovu Zabreznica 5. Sredstva 
so se prerazporedila iz postavke 1621 Ureditev pokopališča, kjer je bila dejanska realizacija postavke 
nižja od načrtovane. 
 
Na postavki 1711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov so se zagotovila dodatna sredstva v 
višini 1.461,00 EUR. Razlogi za povečanje so v povišanju prispevka, saj je bilo načrtovano da bo le-ta 
znašal 25 EUR na zavarovanca, dejansko pa je bilo potrebno plačati 28,48 EUR na zavarovanca na 
mesec. Sredstva so se prerazporedila iz postavk 1721 Preventivni zdravstveni ukrepi na primarni ravni, 
kje je bilo ocenjeno, da bo realizacija nižja od plana. 
 
Na postavki 1901 Subvencije otroškega varstva je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 
7.100,43 EUR, saj se je s 1.9.2009 pri OŠ Žirovnica odprl dodatni oddelek vrtca. Sredstva v višini 
5.100,43 EUR so se prerazporedila iz postavke 1951 Prevozni stroški učencev osnovnih šol, kjer je bila 
z javnim naročilom dosežena nižja cena storitve, 2.000,00 EUR pa se je prerazporedilo iz postavke 
2021 Pomoč na domu, kjer je bilo ocenjeno, da bo realizacija nižja, zaradi manjšega števila 
uporabnikov. 
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Na postavki 1911 Osnovna šola Žirovnica so bili dejansko realizirani materialni stroški prostora v OŠ 
Žirovnica za 1.295 EUR višje od načrtovanih, ter stroški ogrevanja višji za 2.673,00 EUR. Zato je bilo 
potrebno tekoči transfer v javni zavod povišati za 3.968,00 EUR. Sredstva so se prerazporedila iz 
postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. 
 
 
Na postavki 1912 Investicija v OŠ Žirovnica so se sredstva v višini 13.793,00 EUR prenesla iz postavke 
1877 Večnamenska dvorana, ker se je tekom izvajanja gradbenih del na parkirišču pri OŠ izkazalo, da 
je potrebno zgraditi tudi hišni priključek fekalne kanalizacije za objekt osnovne šole ter nov vodovodni 
priključek. Ta dva posega pri sprejemanju proračuna nista bila načrtovana. Nadalje je bilo potrebno na 
postavki 1912 Investicija v OŠ Žirovnica zagotoviti sredstva v višini 495,62 EUR, za kritje stroškov 
nadzora za navedena gradbena posega. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 Splošna 
proračunska rezervacija. 
 
Postavko 2001 Dodatek za novorojence je bilo potrebno povišati za 1.400 EUR, ker je bilo v proračunu 
načrtovano za 40 prispevkov, dejansko pa jih je bilo izplačanih 43. Sredstva so se prerazporedila iz 
postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. 
 
Na postavki 2012 Zavodsko varstvo so bila načrtovana sredstva za doplačilo oskrbnine dvema 
upravičenkama, med letom je občina prejela odločbo za plačilo oskrbnine še eni upravičenki, zato je 
bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 881,72 EUR, katera so se prerazporedila iz postavke 
2021 Pomoč na domu, kjer je bilo ocenjeno, da bo realizacija nižja, zaradi manjšega števila 
uporabnikov. 
 
 
 
2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
 
 
 
01 OBČINSKI SVET 
 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
 
0101 Politični sistem 
 
 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
 
 
0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 18.743 EUR 
Stroški delovanja občinskega sveta, odborov in vaških odborov so bili 4,8% nižji od planiranih. 
Planiranih je bilo 10 rednih sej s 85 % udeležbo, 2 izredni in 2 nadaljevanji seje. Dejansko je bilo 9 
rednih sej s 83,3% 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 7  sejah, 
• statutarno pravna komisija na 9 sejah, 
• odbor za prostor in komunalno infrastrukturo na 9 sejah, 

Med stroške delovanja občinskega sveta so bili poleg sejnin vključeni še stroški tiska gradiva ter voda 
in sokovi za seje občinskega sveta.  
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0102 POLITIČNE STRANKE 3.864 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 891,00 

SD 867,00 

LDS 666,00 

NSI 465,00 

SLS 465,00 

DESUS 255,00 

SMS 255,00 

skupaj 3.864,00 

 
 
 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 
 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
 
 
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
 
 
0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 0 EUR 
Planirana sredstva, ki so bila namenjena za stroške predvidenega sodelovanja z obmejnimi občinami v 
letu 2009 niso bila porabljena.  
 
 
 

04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

 
 
0401 Kadrovska uprava 
 
 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
 
 
0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 4.528 EUR 
Stroški se nanašajo na denarne nagrade in vrednostne bone, na stroške povezane z objavo razpisa, na  
samo pripravo občinskih priznanj in podelitvijo nagrad.  Stroški podelitve priznanj iz leta 2008, se v 
višini 276,82 EUR nanašajo na račune, ki so zapadli v leto 2009. Ostali stroški so povezani z izvedbo 
prireditve v letu 2009 in obsegajo: 

• stroške objave razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj v višini 714,00 EUR 
• materialne stroške za izdelavo 2 plaket pri zlatarju v višini 331,20 EUR 
• pisanje priznanj v višini 46,53 EUR 
• največji del sredstev, 3.159,83 EUR, je bil porabljen za denarne nagrade: za 2 plaketi in 2 

nagradi Občine Žirovnica.  
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0403 Druge skupne administrativne službe 
 
 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
 
0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 2.760 EUR 
Stroški se nanašajo na 22 uradnih objav sprejetih predpisov oz. aktov, ki jih sprejemajo organi Občine 
Žirovnica. Uradno glasilo občine je Uradni list Republike Slovenije. V Gorenjskem Glasu je bilo 
objavljeno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi PUP-a. Sredstva so se namenila tudi za tisk 
plakatov za prej navedeno obvestilo.  
 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
 
0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 4.410 EUR 
Stroški prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku se nanašajo predvsem na stroške dotiska 
plakatov in plakatiranje, na izvedbo kulturnega programa na prireditvenem prostoru v Vrbi, postavitev 
odra, ureditev okolice (pluženje, pometanje), ozvočenje prireditve, pogostitev slavnostnih gostov in 
nastopajočih, darila gostom, cvetlični aranžma, zagotovitev prve pomoči in sanitarij.  
 
 
0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) 1.962 EUR 
Stroški, ki se nanašajo na praznovanje ob dnevu državnosti in spominskega dneva, zajemajo radijski 
oglas in voščilo, tisk vabil in plakatov, plakatiranje, stroške spominske komemoracije ob spomeniku 
talcev v Mostah, ki obsegajo ozvočenje, cvetlični aranžma, ikebano, aranžiranje spomenika, lovorjev 
venec, igranje trobentačev, stroške vodenja prireditve ter pogostitev gardistov slovenske vojske in 
gostov.   
 
 
0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 10.352 EUR 
Sredstva so bila namenjena  za izvedbo proslave s slovesno podelitvijo občinskih priznanj, za izvedbo 
kulturnega programa, plakatiranje, obveščanje, ozvočenju, TV prenosu proslave, pogostitvi gostov iz 
Vojnika, pogostitvi udeležencev prireditve, stroškom vabil, daril nagrajencem, cvetličnemu aranžmaju 
in aranžiranju prireditvenega prostora.  Stroški se pretežno nanašajo na izvedbo prireditve v letu 
2008, za katero so računi, v višini 10.000,10 EUR, zapadli v plačilo v letu 2009. V letu 2009 so se 
poravnali že nekateri računi, v višini 351,90 EUR, za izvedbo prireditve v letu 2008. 
 
 
0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 0 EUR 
V letu 2009 ni bilo prireditve v počastitev dneva samostojnosti.  
 
 
0426 OSTALE PRIREDITVE 6.082 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 2009 so bile to  

• izvedba novoletnega koncerta v letu 2008 500,00 

• izvedba novoletnega ognjemeta v letu 2008 500,00 

• ozvočenje komemoracije 1. novembra 132,00 

• prvomajski shod na Zelenici (PD Žirovnica) 450,00 

• pohod na Stol ob dnevu državnosti na dan 26. junija (PD Žirovnica) 500,00 

• prireditev ob 80. letnici delovanja PGD Smokuč 2.000,00 

• prireditev ob 90. letnici delovanja Čebelarskega društva Antona Janše Breznica 2.000,00 
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02 NADZORNI ODBOR 
 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
 
0203 Fiskalni nadzor 
 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
 
 
0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.283 EUR 
Za delo nadzornega odbora so bila planirana sredstva za 6 sej s polno udeležbo in za 1 nadzor 
javnega naročila. Člani nadzornega odbora se v letu 2009 niso udeležili nobenega seminarja.  
 
 
 
03 ŽUPAN 
 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
 
0101 Politični sistem 
 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 
 
0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 58.227 EUR 
Sredstva za plače in druge stroške, povezane z delom župana in podžupana, so bila porabljena v 
skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06). 
 
 
0122 PROTOKOL 22.058 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.). Občinska uprava je izvajala vse strokovne, tehnične in organizacijske naloge za 
protokolarne dogodke, vezane na državne in občinske praznike, protokolarne obveznosti v zvezi s 
pomembnimi dogodki podjetij in društev in tudi visokih okroglih obletnic občanov, ki jim občina 
izkazuje posebno pozornost.  
V letu 2009 so bile izvedene naslednje prireditve in srečanja: prireditev za kulturni praznik (8. februar 
in darilo za predsednika RS gospoda Türka), komemoracija ob dnevu državnosti (25. junij), 
komemoracija na dan spomina na mrtve (1. november), prireditev ob občinskem prazniku (3. 
december) in prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti (26. december). Pripravili smo pogostitev 
za otroke iz Smlednika. Gostili smo tri visoke predstavnike (ministrica Jelušič, minister Pogačnik, 
evropski poslanec Kacin) za katere smo pripravili pogostitev in darila. Tri športnike smo za uspešne 
športne uvrstitve nagradili z darilnimi boni. Obdarili smo tudi zlate maturante in učence osnovne šole, 
ki so bili odlični v vseh osmih letih. V letu 2009 sta v občini Žirovnica potekali 2 koordinaciji županov 
(04.02. in 03.09). Obiskali smo 7 občank in občanov, ki so praznovali visoki jubilej. Ob zaključku 
novega  leta smo obiskali občane v domovih za ostarele in omogočiti srečanje upokojencev nad 80-let. 
Ob državnih in občinskih praznikih smo 8 x obešali zastave in izobesili novoletno okrasitev. V letu 2009 
smo poskrbeli za dodatno nabavo novoletnih okraskov. Izvedena je bila 1 otvoritev ob zaključku 
investicije (izgradnja parkirišča pri osnovni šoli - 17.4.2009). Nabavili smo novoletna voščila in dve 
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vrsti knjig (Prešernove poezije, Postoj popotnik). Nabavili smo tudi novoletna darila za starostnike ter  
člane organov občine in delovnih teles občinskega sveta.   
 
 
0123 INFORMIRANJE 17.681 EUR 
Sredstva so bila porabljena za informiranje preko naslednjih medijev oz. za naslednje namene:  
 

 namen EUR 

GTV 11/08, 12/08 642,00 

ATM Poročanje, snemanje sej OS 4.320,00 

Radio Triglav vsakih 14 dni 2.910,00 

posebne objave, predstavitve priložnostno 990,00 

vzdrževanje spletne strani in najem strežnika tekoči stroški 162,00 

stroški sveta časopisa – sejnine tri seje 478,00 

Novice Občine Žirovnica 4–krat letno 6.103,00 

Zgibanka ZTK 7 številk 2.047,00 

Drugi operativni odhodki  29,00 

skupaj  17.681,00 

 
Posebne objave v letu 2009 so bile objava Gorenjska 2008, ki jo izdaja Gorenjski Glas in oddaja Radio 
Triglav v občini Žirovnica.   
 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
 
0421 POKROVITELJSTVA 7.793 EUR 
Sredstva na postavki so bila porabljena za sledeče namene: 
 

naziv namen znesek 

Tiskarna Žbogar Transparent – sprejem Grega Žemlja 43,20 EUR 

Bergles Luka, Srpčič Žan Luka Nastop na hokejskem prvenstvu v 
Kanadi 

533,34 EUR 

Rogač d.o.o. Skavti – puloverji 360,00 EUR 

TVD Partizan Drsališče ob TVD Partizanu 2.000,00 EUR 

Policijski sindikat Nakup osnovnih sredstev (sesalec) 136,33 EUR 

PGD Begunje Nastop na gasilski olimpijadi 300,00 EUR 

Osnovno zdravstvo Gorenjske Tekmovanje za zdrave zobe 150,00 EUR 

Osnovna šola Žirovnica Novoletni ples 410,00 EUR 

Osnovna šola Žirovnica Nakup panjev 970,00 EUR 

ŠENT Dnevni center Šentgor 150,00 EUR 
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naziv namen znesek 

Srednja šola Jesenice Izdaja šolskega časopisa 50,00 EUR 

Šentplavž Tisk slikanice Poredne barvice 50,00 EUR 

AMD Žirovnica Avto rally 2009 200,00 EUR 

Vaški odbor Selo Sela- Selom (avtobus) 890,00 EUR 

Splošna bolnišnica Jesenice 50. letnica bolnišnice 50,00 EUR 

CUDV Radovljica Stanovanjska skupnost Jesenice 100,00 EUR 

Ragor Memorial Z. Kavčiča (Trhle veje) 50,00 EUR 

Marija Kokalj Izdaja knjige s pesmimi 50,00 EUR 

KK Stol  Izdelava in razvitje prapora 300,00 EUR 

TVD Partizan Prireditev Zavrh 2009 350,00 EUR 

Župnija Breznica Obnova strehe na Breznici 500,00 EUR 

Medobč. društvo invalidov Jesenice Piknik v naravi 50,00 EUR 

Medobč. društvo invalidov Jesenice Delo društva 2009 100,00 EUR 

 
 
 
04 OBČINSKA UPRAVA   
 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA   
 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike   
 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike   
 
 
0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 2.262 EUR 
Na postavki so realizirani stroški razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroški plačilnega prometa 
za proračun občine Žirovnica.  
 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
 
0403 Druge skupne administrativne službe   
 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem   
 
 
0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 1.996 EUR 
Za poslovni prostor v objektu na naslovu C.m. Tita 16 (najemnik je Zavod za zaposlovanje) je občina 
krila v letu 2009 stroške upravljanja in skupnih vzdrževalnih del v objektu (deratizacija, zavarovanje, 
čiščenje skupnih prostorov, ipd.). Ker je bil v letu 2009 opravljen tudi remont dvigala v objektu, smo 
morali za ta znesek sredstva s prerazporeditvijo dodati na postavko, ker so presegla planirana.  
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0434 LETOVIŠČE FINIDA 1.813 EUR 
V letu 2009 v kampu Podčetrtek so bila izvedena vzdrževalna dela v znesku 1.813,00 EUR.  
 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA   
 
 
0603 Dejavnost občinske uprave   
 
 
06039001 Administracija občinske uprave   
 
 
0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 214.045 EUR 
V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v letu 2009 zaposlenih 7 delavcev, od tega en pripravnik za 
določen čas, ki mu je novembra prenehalo delovno razmerje. 
Sredstva so bila porabljena v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev.  
 
 
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 57.135 EUR 
Materialni stroški občinske uprave so bili v letu 2009 nižji od planiranih. Največji delež stroškov 
predstavljajo telefonske in poštne storitve (9.350 EUR), vzdrževanje strojne in programske opreme 
(8.753 EUR), časopisi, revije, strokovna literatura in izobraževanje (8.201 EUR), pisarniški material 
(5.144 EUR) ter čistilni material in storitve (3.256 EUR). 
 
 
0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 14.681 EUR 
Stroški dela skupnega organa se nanašajo na delo Skupne notranjerevizijske službe občin Jesenice, 
Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 6.400 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 8.281 EUR, katerih delovanje 
sofinanciramo glede na delež števila prebivalcev. 
Sredstva za delo NRS so bila porabljena v skladu z načrtovanimi, stroški dela MIR pa so bili nižji od 
planiranih, ker je MIR začel v polni zasedbi delovati šele v drugo polovici leta 2009. 
 
 
0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 8.381 EUR 
Materialni stroški se nanašajo na delo Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, 
Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 566 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 7.815 EUR, katerih delovanje sofinanciramo glede 
na delež števila prebivalcev. 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skladu z načrtovanimi. 
 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 
 
 
0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 13.638 EUR 
V letu 2009 so bili zaradi dotrajanosti obstoječih nabavljeni novi pisarniški stoli za zaposlene v 
vrednosti 1.780 EUR. Za implementacijo novega, sodobnejšega dokumentnega sistema je bilo 
porabljenih 5.370 EUR, za nakup večnamenskega fotokopirnega stroja in računalniške opreme pa 
6.122 EUR. Za drobni inventar je bilo porabljenih 366 EUR. 
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0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 9.264 EUR 
Sredstva, zagotovljena na tej postavki so bila porabljena za stroške ogrevanja, vzdrževanja in 
varovanja poslovne zgradbe (7.418 EUR), komunalne storitve (412 EUR) ter porabljeno električno 
energijo (1.434 EUR). 
 
 
 
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 7.562 EUR 
Sredstva so bila porabljena za sledeče namene: 
 

NAMEN realizacija 

usposabljanje EPP -10-urni tečaj 576 

opremljanje 2.371 

delovanje društev v javnem interesu:  

• ZSKSS Skavtski rod pod svobodnim Soncem 775 

• Društvo za podvodne dejavnosti Bled 290 

• GRS Radovljica 790 

• Radioklub Lesce 290 

druge naloge 2.470 

SKUPAJ  7.562 

 
 
07039002 Protipožarna varnost   
 
 
0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 3.790 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 41.713 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 16.177,00 
EUR, 

• osebno zaščitno opremo in gasilsko opremo v višini 14.513,00  EUR, 
• vzdrževanje in obratovanje gasilskih avtomobilov, opreme in zavarovanje 11.023,00 EUR 
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0713 GARS JESENICE 27.376 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.  
 
 
0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 5.211 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 46.558 EUR 
Sredstva so bila porabljena nekaj nižje od načrtovanih, vendar so bile investicije izvedene v celoti. Za 
potrebe PGD Smokuč so bila nakazana sredstva obnovo GD Smokuč, za PGD Zabreznica pa sredstva 
za hidroizolacijo in položitev ploščic nad garažo in na zunanjih stopnicah GD Zabreznica, nakup in 
instalacijo naprave za neprekinjeno napajanje za garažna vrata  ter namestitev radijske antene. 
 
 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST   
 
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost   
 
 
08029001 Prometna varnost   
 
 
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 3.191 EUR 
Stroški se nanašajo na financiranje preventivne dejavnosti na področju vključevanja šolskih in 
predšolskih otrok ter odraslih v cestni promet. Vključeno je delo Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, izvajanje akcij in stroški sejnin.   
Sredstva so bila porabljena za:  

• Sodelovanje z OŠ  Žirovnica in PP Jesenice s predavanji, prikazi spretnostne 
vožnje s kolesi z motorjem,  vožnje s kolesom, ipd. Organizirana je bila akcija 
»Trening varne vožnje s kolesi z motorjem«, za otroke pa je bil organiziran 
program Jumicar.  704,60 

• Organizacijo  urejanja prometa  za varno pot v šolo ob začetku šolskega leta in 
sicer v križišču pred šolo v sodelovanju  s PP Jesenice, ZSKSS skavtski rod,  
AMD Žirovnica in Osnovno šolo Žirovnica. Nabavljena sta bila 2 transparenta za 
opozorilo na začetek šolskega leta in izdelano 1 ogrodje za obcestni transparent 525,60 

• Materialni stroški: 200 kom odsevnih trakov, 80 kom odsevnih brezrokavnikov 
za vse skupine v vrtcu, 1 transparent z nazivom sveta (SPV) za stojnico, spreji 
za grafite 1.026,53 

• Sejnine za tri seje 817,38 
•  Stroški tiska in plakatiranja plakatov ob priložnostnih akcijah 116,88 

Zaloga rumenih rutk in kresničk je bila še zadostna, zato se dodatnega materiala ni nabavljalo. 
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI   
 
 
1003 Aktivna politika zaposlovanja   
 
 
10039001 Povečanje zaposljivosti   
 
 
1001 JAVNA DELA 8.373 EUR 
Na postavki so realizirana sredstva izvedbe dveh programov javnih del in sicer enega v Čopovi rojstni 
hiši in enega v Prešernovi rojstni hiši v trajanju 12 mesecev. Za ta namen so bila izvajalcema izplačana 
sredstva v višini: 

• ZTK Žirovnica 4.353 EUR 
• Gorenjski muzej Kranj 4.020 EUR 

 
 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   
 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva   
 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij   
 
 
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 6.845 EUR 
Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 122/07) so bila razdeljena sredstva 
za sledeče namene: 

• Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo v višini 6.600 EUR 
(sofinancirani sta bili 2 naložbi) 

• Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu v višini 245 EUR 
Ostala sredstva so ostala nerazdeljena, ker ni bilo nobenih drugih vlog. 
 
 
1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 0 EUR 
Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 122/07) so bila razpisana sredstva 
za ukrep Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v višini 4.500 EUR, 
katera so ostala nerazdeljena, saj za ta namen ni bilo nobene vloge. 
 
 
1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 7.800 EUR 
Sredstva za delo društev na področju kmetijstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa v sledeči 
višini: 

Naziv Naslov znesek 
Konjeniški klub Stol Žirovnica 59c 4.000 

Čebelarsko društvo A. Janše Smokuč 55a 2.500 

Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom Planina pod Golico 72 1.100 

Društvo rejcev drobnice Zg. Gorenjske Plavški Rovt 14 700 

Govedorejsko društvo Zg. Gorenjske Rožna dolina 50 300 

Čebelarsko društvo Kranjska čebela Selo 42 200 

SKUPAJ  8.800 



 25

Realizacija na postavki je nižja, saj Društvo rejcev drobnice Zg. Gorenjske in Govedorejsko društvo Zg. 
Gorenjske nista predložili zahtevkov za izplačilo sredstev, zato so dodeljena sredstva ostala 
neizplačana. 
 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu   
 
 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali   
 
 
1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 657 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 realizirana sredstva za rezervacijo enega 
boksa v višini 657 EUR letno. Drugih stroškov iz tega naslova v letu 2009 ni bilo. 
 
 
1104 Gozdarstvo   
 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest   
 
 
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 8.710 EUR 
V letu 2009 so bila opravljena vsa predvidena dela na gozdnih cestah (izvajalec GG Bled). predvsem 
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 samo v višini cca 32%, ker je 
večji del računa za poplačilo stroškov del zapadel v plačilo šele januarja 2010. 
 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura   
 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   
 
 
1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 179.755 EUR 
Vsa v proračunu predvidena dela so bila izvedena: popravljen je bil propust na cesti v Završnico pod 
pastirsko kočo, nameščena hitrostna ovira na Breznici v odcepu ceste proti Vrbi, postavljeni 
nadstrešnici na novih avtobusnih postajah v Žirovnici, nameščene klopi na avtobusnih postajah. V letu 
2009 je bilo izvedeno grediranje ter nasipanje vseh treh prometnejših makadamskih cest: 

• Cesarska cesta, 
• cesta od Osvalda preko regionalne ceste pod avtocesto do Brega, 
• cesta v Piškovce. 

Skozi vse leto so se izvajala tekoča vzdrževalna dela na cestah in javnih površinah: krpanje asfalta, 
pometanje cest, košnja trave na robovih cest, postavljanje odbojnih ograj, ogledal, popravila cestnih 
rešetk, praznjenje košev za odpadke.  
Stroški pod to postavko so bili večji od planiranih, zato so se sredstva na postavki s prerazporeditvami 
med letom povečala. 
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1302 ZIMSKA SLUŽBA 85.229 EUR 
V letu 2009 so bili stroški zimske službe večji od planiranih, saj je večino snežnih padavin padlo po 
novem letu, prav tako so bile do pomladi večkrat zelo nizke temperature in potrebno redno posipanje 
cest. Tudi v to postavko so bila s prerazporeditvijo sredstva dodana. 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
 
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 148.806 EUR 
Sredstva na postavki so bila porabljena za: 

• asfaltiranje parkirišča v Vrbi in asfaltiranje dovoza do šolskega bloka (31.052 €) 
• poplačilo že zgrajenega podpornega zidu v Doslovčah ( 59.515 €) 
• razširitev križišča pod Ajdno (44.601 € - odmera zemljišča + asfaltiranje) 
• izgradnja stopnic in povezovalne poti od parkirišča v Vrbi do pločnika pred Prešernovo 

hišo(4.932 €)  
• izdelava IDZ, IDP za OPPN za razširitev ceste v Završnico (5.904 €) 
• izdelava projekta za prehod za pešce na Breznici (delno plačilo, projekt v letu 2009 ni bil 

dokončan) 
Sredstva na postavki so bila porabljena samo v višini cca 79%, predvsem zaradi nedokončane izdelave 
OPPN za razširitev ceste v Završnico in projekta za prehod za pešce. Obe investiciji se nadaljujeta v 
letu 2010, s tem, da se projekt prehoda za pešce nadgrajuje v projekt pločnika.  
 
 
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 7.261 EUR 
Na tej postavki so bila sredstva skoraj v celoti porabljena za prerazporeditve na drugih postavkah 
(vzdrževanje cest, zimska služba, itd.), saj so se iz te postavke krili le stroški ureditve pločnika od 
cerkve do trgovine na Breznici ob izgradnji kanalizacije (slabih 8.000 €). DRSC nam v lanskem letu še 
ni zaračunal našega deleža stroškov za odkup zemljišč in izvedbo 1. etape I. faze rekonstrukcije 
regionalne ceste Žirovnica-Begunje in izgradnje pločnika. V letu 2009 so se dela na 2. etapi I. faze 
začela šele pozno jeseni in zato nobena situacija še ni zapadla v plačilo. V višini prerazporejenih 
sredstev so bila sredstva povečana na tej postavki v proračunu za leto 2010.  
 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
 
1331 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA 9.234 EUR 
Sredstva so bila porabljena predvsem za poplačilo namestitve raznih prometnih znakov, med drugim 
je bilo v letu 2009 nameščenih 5 novih prometnih znakov za omejitev hitrosti na 40 km/h, 4 prometni 
zanki, ki omejujejo promet vozil z večjo osno obremenitvijo kot 10 t, znak za prepoved prometa v 
obeh smereh, za slepo ulico, stop znak, znak z imenom naselja, večje število pokončnih zapor 
(opozorilo za oviro na robu ceste). Poskušali smo čim več znakov postaviti v skladu z izdelanim 
Elaboratom ureditve  cestnega prometa. Vsa sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je sredstva 
težko pravilno planirati, ker se ne da predvideti vseh različnih situacij, ki se lahko pokažejo med letom. 
 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
 
1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 32.391 EUR 
Sredstva namenjena za poplačilo električne energije za javno razsvetljavo so bila porabljena le 
malenkost več od planiranih ( 101%).  
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1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 12.289 EUR 
Sredstva za vzdrževanje JR so bila v letu 2009 porabljena manj od planiranih (77%). V okviru 
vzdrževanja so se še naprej menjale dotrajane svetilke z novimi (zasenčene proti nebu, da se 
preprečuje svetlobno onesnaževanje nočnega neba), pregorele žarnice z novimi, varčnimi.  
 
 
1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 76.904 EUR 
V letu 2009 je zapadla v plačilo investicija  v JR v Vrbi in na Breznici v okviru investicije za kanalizacijo 
(gradbena in montažna dela, nadzor). Planirana dodatna električna napeljava in namestitev dveh 
dodatnih svetilk v naselju za »karavlo« ni bila izvedena, ker je bolj smiselno, da se s tem počaka do 
razširitve ceste v Završnico. Namesto tega sta bili postavljeni dodatni svetilki JR ob cesti pred TVD 
Partizanom v Žirovnici ter JR na novem odcepu do dela naselja Moste za nadvozom čez avtocesto. Na 
postavki je bilo porabljeno manj sredstev od planiranih, saj bo nekaj računov zapadlo v plačilo šele v 
letu 2010. 
 
 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
 
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA 2.393 EUR 
Sredstva so bila porabljena za sledeče namene: 

• Lokalni podjetniški center (RAGOR) 798 EUR 
• Razstava obrti (Obrtna zbornica Jesenice) 800 EUR 
• Podjetniški kavica – spodbujanje zaposlovanja žensk (RAGOR) 795 EUR 

 
 
1402 RAZVOJNI PROGRAMI 51.511 EUR 
V letu 2009 so bila na postavki načrtovana oz. realizirana sredstva za naslednje projekte: 

  rebalans 2009 realizacija 2009 razlika 

K&Z - razvojni program Občine Žirovnica (novelacija) 20.400 20.400 0 

BSC - LAS Gorenjska košarica (upravljanje LEADER) 3.401 6.912 -3.511 

BSC - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 11.741 6.896 4.845 

BSC - Mreža podeželskih tržnic (LEADER) 3.301 6.538 -3.237 

RAGOR - kako se pri vas reče (LEADER) 2.664 6.482 -3.818 

BSC- Sonaravni razvoj turizma  1.587 -1.587 

tiski razvojnega programa  1.284 -1.284 

OŠ Žirovnica - Raziskujmo življenje tu in tam (INTERREG) 1.200 750 450 

BSC - Regionalni marketing 855 427 428 

BSC - Brezmejna doživetja kulturne dediščine (INTERREG) 235 235 0 

BSC - Slow turism (ZTK) 2.000  2.000 

BSC - Karavanke futura (INTERREG) 1.023  1.023 

BSC - Gorenjske konjeniške poti 1.026  1.026 

društva - prijave na projekte 2.000  2.000 

SORA - Čebelja matica (INTERREG) 162  162 
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  rebalans 2009 realizacija 2009 razlika 

SORA - Ko veš kaj ješ (INTERREG) 150  150 

RAGOR - dodana vrednost ponudbi podeželja (LEADER) 353  353 

ZVKD - Ajdna (INTERREG) 1.000   1.000 

skupaj 51.511 51.511 0 

 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   
 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva   
 
 
1412 TURISTIČNE PRIREDITVE 6.351 EUR 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dveh turističnih prireditev v občini in sicer Markovega sejma 
v maju v višini 1.751 EUR, ter Veselih dni v Žirovnici v prvi polovici septembra v višini 4.600 EUR. 
 
 
1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 80.054 EUR 
Na postavki so realizirana sredstva za delovanje ZTK, podlaga za določitev obsega sredstev je bil 
finančni načrt ZTK za leto 2009. Med letom je bilo potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za 
programske in materialne stroške. 
 
Sredstva so bila planirana in realizirana za sledeče namene:  

Konto Opis Plan 2009 Veljavni 
proračun Realizacija 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlenim 47.352,00 43.352,00 42.432,02 

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 
delodajalcev 7.548,00 7.548,00 6.183,12 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve 

28.179,00 34.179,00 31.439,01 

   SKUPAJ 83.078,00 85.079,00 80.054,15 

 
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve so sestavljeni iz programskih stroškov in materialnih 
stroškov za delovanje zavoda ter sredstev za kritje izgube iz poslovanja leta 2008 in sicer: 
 

1413 PROGRAMSKI STROŠKI PLAN 2009 Veljavni proračun Realizacija 

2.3. anketa o turizmu 100,00 0,00 0,00 

2.5. urejanje sankaških in tekaških prog 1.000,00 400,00 116,00 

2.6. stroški povezovanja 1.000,00 100,00 100,00 

3.1. gledališke predstave (3x) 1.000,00 0,00 0,00 

3.2. organizacija koncertov (1x) 2.000,00 1.761,00 1.761,00 

3.3. lutkovne predstave (3x) 1.600,00 1.600,00 620,00 

4.1. delavnice (4x) 600,00 600,00 0,00 

4.2. izobraževanje vodnikov 0,00 0,00 0,00 

5. organizacija razstav 300,00 300,00 112,00 

6. oglaševanje 1.350,00 2.589,00 2.488,00 

6.1.2. oglaševanje na stojnicah 1.500,00 521,00 449,00 

6.2.2. enotna vstopnica 300,00 0,00 0,00 
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1413 PROGRAMSKI STROŠKI PLAN 2009 Veljavni proračun Realizacija 

6.2.3. zloženka o naših krajih 400,00 708,00 706,00 

6.2.4. ponatis zloženke (programi) 500,00 500,00 500,00 

6.2.6. mesečna zloženka 1.800,00 2.700,00 2.631,00 

7. soorganizacija prireditev 5.350,00 7.021,00 6.577,00 

 skupaj programski stroški 18.800,00 18.800,00 16.060 

     

1413 MATERIALNI STROŠKI 7.379,00 7.379,00 7.379,00 

1413 KRITJE IZGUBE 2008 2.000,00 8.000,00 8.000,00 

 
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   
 
 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   
 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki   
 
 
1501 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA 30.161 EUR 
Iz te postavke so bili pokriti stroški za sanacijo in dograjevanje deponije JEKO-IN (izdelava IDP za 
prilagoditev odlagališča MM, sanacija plazu). Poplačan je bil naš delež kupnine za zemljišča na katerih 
je locirana deponija ter neposredni stroški odlaganja na deponijo in vodenja investicij. Sredstva, ki so 
ostala na postavki so skoraj v celoti sredstva, ki predstavljajo okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja 
okolja zaradi odlaganja odpadkov in so že upoštevana v proračunu 2010 ter namenjena za izgradnjo 
zbirnega centra v Žirovnici. 
 
 
1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 1.269 EUR 
Občina Žirovnica je organizirala spomladansko čistilno akcijo ob Dnevu zemlje. Očistila so se naselja in 
divja odlagališča, ki so se je udeležili osveščeni občani, vaški odbori, skavti, športna in druga društva.  
Sredstva so bila v letu 2009 porabljena za spomladansko čistilno akcijo (vreče, rokavice, malica, 
odvozi) in sprotnim odvozom in čiščenju črnih odlagališč. 
 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo   
 
 
1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 9.256 EUR 
Sredstva so bila v višini cca 80% porabljena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije (čiščenje in 
popravilo cestnih rešetk, ponikovalnic, peskolovov). 
 
 
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 790.599 EUR 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:  

• Razni stroški vezani na izgradnjo kanalizacije v Vrbi, Breznici, Zabreznici, 
Selu, Žirovnici in povezovalnega kanala (odškodnine, notarske overovitve 
pogodb, cenitve, tehnični pregled) 8.044 EUR 

• KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA (gradnja)  742.885 EUR  
• KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA, POVEZOVALNI KANAL (nadzor) 8.104 EUR 
• POVEZOVALNI KANAL (gradnja) 15.849 EUR  
• KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA, POVEZOVALNI KANAL (koordinator 900 EUR 
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za varnost na gradbišču) 
• KANALIZACIJA RODINE (spominska EU tabla) 765 EUR 
• KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA (spremljanje projekta, priprava 

zahtevkov za SVRL, koordinacija s SVRL) 900 EUR 
• projektna dokumentacija (prestavitev ceste pri »Flisu«, investicijski 

program za povezovalni kanal- za prijavo na kohezijo) 5.052 EUR 
SKUPAJ 790.599 EUR 

Sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti samo iz razloga, ker sta zaključni situaciji, za gradnjo 
povezovalnega kanala skozi Vrbo ter stroške nadzora, zapadli v izplačilo šele v letu 2010. 
 
 
1514 METEORNA KANALIZACIJA 71.828 EUR 
Na postavko so se s prerazporeditvijo prenesla še dodatna sredstva, ki pa nato niso bila realizirana v 
celoti, ker je plačilo zaključnih situacij za ureditev meteorne kanalizacije ob gradnji fekalne kanalizacije 
na Breznici in v Vrbi in pripadajočega nadzora, zapadlo v plačilo šele v letu 2010. Poleg prej omenjenih 
del so bila poplačana iz te postavke dela pri izgradnji dodatnih ponikovalnic za meteorno vodo, ki niso 
bile vezane na gradnjo kanalizacije (Breg, Žirovnica, Breznica). Iz te postavke so se tudi krili stroški za 
projekt izvedbe nadomestne skupinske ponikovalnice v Zabreznici ter še manjši del poplačila za 
izgradnjo meteorne kanalizacije na Rodinah.   
 
 
 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   
 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje   
 
 
1601 URBANIZEM 47.636 EUR 
Sredstva so bila porabljena v višini cca 49%, ker vse podpisane pogodbe še vedno niso bile realizirane 
do konca (izdelava OPPN za obrtno-poslovno cono, OPN). Zaradi podaljšanega termina izvedbe OPN v 
letu 2009 tudi še niso bila pričeta dela za izdelavo programa komunalnega opremljanja zemljišč v 
občini. Poplačana je bila naslednja dokumentacija (v EUR): 

• Strokovne podlage za posege v kmetijska zemljišča za OPN……………………12.000  
• izdelava OPPN (delno)………………………………………………. ………………………12.281  
• okoljsko poročilo za OPN (delno) z revizijo……………………………………………..2.422  
• izdelava načrta in katastra JR………………………………………………………………..4.200  
• izdelava LEK………………….......................................................................12.600 

  
Ostala sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov vzdrževanja GIS (3.581 EUR) ter za stroške 
objav, razpisov, kopiranj ter plakatiranja.  
 
 
1603 Komunalna dejavnost   
 
 
16039001 Oskrba z vodo   
 
 
1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 0 EUR 
Sredstva na postavki v letu 2009 niso bila porabljena, ker je plačilo zamenjave hidranta nad objektom 
Breznica 52 zapadlo v plačilo v letu 2010, pregleda celotnega hidrantnega omrežja pa v letu 2009 ni 
bilo.  
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1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 282.277 EUR 
Na tej postavki je bilo porabljeno 65% rezerviranih sredstev. 
V celoti je bila plačana izgradnje vodohrana z nadzorom(98.457 EUR), obnova vodovoda v Vrbi, na 
Breznici in delno ob povezovalnem kanalu (146.284 EUR), obnova vodovoda ob I. etapi gradnje 
pločnika (27.120 EUR), investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju: montaža vodomera, 
reducirnega ventila, popravilo hidroforja, montaža črpalke, menjava vrat na raztežilniku (4.126 EUR), 
izdelava PID za vodovod od vodohrana do Smokuča (1.500 EUR). Ostala sredstva so bila porabljena za 
stroške tehničnega pregleda vodohrana, izdelavo poročila za SVRL. Sredstva so še ostala na postavki, 
ker še nismo poplačali zaključnih situacij za gradnjo in nadzor vodovoda ob povezovalnem kanalu, ki 
bosta zapadli v plačilo v letu 2010, ker so bila stroški za obnovo vodovoda ob pločniku manjši od 
planiranih, ker so bili stroški najemnine za vodovodno omrežje večji od stroškov investicijsko-
vzdrževalnih del. 
 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   
 
 
1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 9.599 EUR 
Sredstva so bila porabljena nekaj manj od planiranih za poplačilo obračunske situacije za sanacijo 
pokopališkega zidu na Breznici ter stroške tehničnega pregleda in geodetskega posnetka vezana na to 
investicijo.  
 
 
16039003 Objekti za rekreacijo   
 
 
1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 9.614 EUR 
Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena za: obrezovanje žive meje na Rodinah in v Žirovnici, 
zasaditve pri spomeniku talcev, na pokopališču Breznica in v Vrbi (korita pred vežicami in Prešernovim 
spomenikom) pred občinsko stavbo, otoku v Žirovnici, pri koritu v Doslovčah, za zatiranje plevela na 
pokopališčih, košnji javnih zelenic (Vrba, križišče Žirovnica, zdravstvena postaja). Poleg tega pa še za 
ureditev okolice v Vrbi za 8. februar in obrez lipe pred Čopovo hišo. 
 
 
1633 OTROŠKA IGRIŠČA 1.194 EUR 
Sredstva so bila porabljena manj od planiranih, samo za potrebe vzdrževalnih del na igriščih (Glenca, 
Rodine, Vrba) – predvsem košnja, ker v letu 2009 ni bilo potrebno obnoviti nobenega od igral. 
 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje   
 
 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje   
 
 
1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 6.811 EUR 
Sredstva so bila porabljena za obnovo kopalnice v enem od stanovanj ter menjavo vrat v drugem 
stanovanju objekta Zabreznica 5 in za preureditev pritličnega stanovanja v objektu Moste 78 v dve 
stanovanjski enoti ( sredstva v te namene niso bila porabljena, ker je izvajalec zamujal z deli).  
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju   
 
 
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 1.931 EUR 
Sredstva na postavki so bila planirana dobljenim od stanarin in so se porabila za stroške upravljanja, 
elektrike v skupnih prostorih, rednega vzdrževanja. Porabljena so bila samo v višini 24% od planiranih. 
 
 
1652 OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU 1.822 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. Točno višino teh sredstev je težko predvideti, zato so bila v letu 2009 
porabljena v višini 87%. 
 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna 
 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč   
 
 
1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 8.230 EUR 
Sredstva so bila porabljena v višini 55%, ker so na postavki vedno rezervirana sredstva za 
nepredvidene potrebe, ki jih eno leto več, drugič manj. Iz postavke so bila plačana naslednja dela:  

• nekaj parcelacij (Žirovnica, Breg) 
• nekaj ureditev parcelnih mej v različnih naseljih (Žirovnica – oporni zid, Doslovče – oporni zid, 

dostop do Finžgarjeve hiše, Breg – cesta) 
 
 
16069002 Nakup zemljišč   
 
 
1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 6.492 EUR 
Na postavki je bilo  porabljeno polovico planiranih (po prerazporeditvi) sredstev. Plačano je bilo: 

• notarske, odvetniške storitve, davčni stroški , 
• nakup delov zemljišč pri ureditvah mej ( 4.108 EUR), 
• razne cenitve občinskih nepremičnin (3)( 1.034 EUR), 
• najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici (108 EUR). 

Največ sredstev je bilo planiranih za kupnino delov privatnih zemljišč (13.000 EUR), na katera se je 
širila cesta v Doslovčah, vendar bo ta kupnina poplačana šele v letu 2009. 
 
 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO   
 
 
1707 Drugi programi na področju zdravstva   
 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo   
 
 
1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 16.860 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 
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naslova in nimajo lastnih sredstev, iz katerih bi krili to obveznost. V letu 2009 je bilo iz tega naslova 
zavarovano povprečno 50 oseb mesečno, njihovo število se mesečno spreminja. V ta namen je bilo 
porabljeno 16.860 EUR sredstev, v letu 2009 je mesečni prispevek znašal 28,48 EUR na zavarovanca. 
 
 
17079002 Mrliško ogledna služba   
 
 
1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 1.544 EUR 
Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške mrliških ogledov, katere je dolžna občina kriti in 
sicer je bilo zaračunano 15 ogledov. 
 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   
 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine   
 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina   
 
 
1801 JANŠEV ČEBELNJAK 1.539 EUR 
Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici v višini 
980 EUR in stroški tekočega vzdrževanja čebelnjaka v višini 559 EUR. 
 
 
1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 35.630 EUR 
Na postavki so bila porabljena sredstva za sledeče namene: 

• izdelava modela za kip talca 19.355 EUR 
• vlivanje kipa talca 16.275 EUR 

 
 
1803 Programi v kulturi   
 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo   
 
 
1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 58.370 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 2009 je bila sledeča: 
 

Konto Opis Veljavni proračun Realizacija 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim 

37.116,00 33.014,04 

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.665,00 5.092,99 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 20.263,00 20.263,00 
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1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 2.520 EUR 
V letu 2009 je bilo za opremo krajevne knjižnice namenjeno 2.520 EUR, ki so se porabila za nakup: 

• vitrine 1.588 EUR 
• stoli 778 EUR 
• usmerjevalna tabla (delno) 154 EUR 

 
 
18039003 Ljubiteljska kultura   
 
 
1841 KULTURNI PROJEKTI 4.200 EUR 
Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa. Sredstva so se delila na 
podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe: 

• Fotografsko društvo Jesenice (Razstave v fotogaleriji Jaka Čopa (6 razstav) 150 EUR 
• Kulturno društvo K (gledališka predstava Otok, avtor Athol Fugard) 900 EUR 
• Kulturno društvo K (Začetni in nadaljevalni seminar gledališke režije s produkcijo) 400 EUR 
• Osnovna šola Žirovnica (Tridnevna fotografska delavnica) 300 EUR 
• Osnovna šola Žirovnica (Enodnevna gledališka delavnica) 200 EUR 
• Kulturno društvo dr. F. Prešern (izdaja knjige "Postoj popotnik") 900 EUR 
• PUHART kulturne dejavnosti, Petra Kejžar (skupina Tantadruj, CD "Kar je, beži") 1.350 EUR 

 
 
1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 15.080 EUR 
Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica je v letu 2009 prejelo dotacijo za redno delovanje v 
znesku 11.600 EUR ter sredstva za programske stroške v višini 3.480 EUR, ki so jih porabili za: 
 

Tamburaška skupina »Kašarji«  
• Organizacija prireditve »Materinski dan« 200 EUR 

Otroška folklorna skupina »Breznica«  
• Izobraževanje (2 tabora) 618 EUR 

Mešana pevska skupina »Dr. France Prešeren«  
• Mednarodno tekmovanje 900 EUR 
• Organizacija prireditve »Martinovanje« 200 EUR 
• Božični koncert v cerkvi na Breznici 200 EUR 
• Oblačila za tekmovanje 282 EUR 

Moški kvintet  
• Organizacija prireditve »Jožefov piknik« 200 EUR 
• Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu 150 EUR 

Igralska skupina  
• Igra »Kako je Trebušnik hodil na Triglav« 730 EUR 

 
Izvedeno pa ni bilo gostovanje na festivalu v tujini, katerega je načrtovala Tamburaška skupina 
»Kašarji«, zato so sredstva v višini 900 EUR ostala neizplačana. 
 
 
1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 1.070 EUR 
Sredstva v višini 1.070 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 13.635 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 s katero upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 
kateremu so bil refundirani obratovalni stroški: 

• najemnina 6.883 EUR 
• tekoči transfer v JZ – blago in storitve 6.752 EUR 

 
 
1804 Podpora posebnim skupinam   
 
 
18049004 Programi drugih posebnih skupin   
 
 
1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 10.050 EUR 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 

• Gimnazija Jesenice – obnova podstrešja 4.500 EUR 
• Društvo upokojencev Žirovnica (delo društva) 1.250 EUR 
• OZ veteranov vojne za Slovenijo (delo društva) 500 EUR 
• DPM Žirovnica (delo društva) 800 EUR 
• SSK Stol (nakup kombija) 3.000 EUR 

 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti   
 
 
18059001 Programi športa   
 
 
1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 65.603 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom 
športa za leto 2009 in sicer sledečim izvajalcem:  

• TVD Partizan Žirovnica 27.288 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica 24.587 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 7.030 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica 2.421 EUR 
• Osnovna šola Žirovnica 4.277 EUR 

 
 
1872 KAKOVOSTNI ŠPORT 2.800 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom 
športa za leto 2009 in sicer: 

• TVD Partizan Žirovnica 2.286 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 514 EUR 

 
 
1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 4.151 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa za športne prireditve, so bila v skladu s sprejetim 
Programom športa za leto 2009, izplačana sledečim izvajalcem:  

• TVD Partizan Žirovnica 2.642 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 1.200 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica 206 EUR 
• ŠD Kašarija team Žirovnica 103 EUR 
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Na postavki so ostala sredstva v višini 649 EUR, ker dva izvajalca nista izvedla programa v celoti, od 
tega TVD Partizan v višini 546 EUR, ŠD Kašarija team v višini 103 EUR. 
 
 
1874 DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM 1.370 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila v skladu s sprejetim Programom športa za leto 
2009 izplačana sledečim izvajalcem:  

• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica 1.370 EUR 
 
 
1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 4.260 EUR 
Sredstva letnega programa športa, so bila v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2009 
izplačana sledečim izvajalcem:  

• Kolesarski klub Završnica (mednarodno tekmovanje Završnica) 1.540 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica (tekmovanje Alpe Adria) 210 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica (izobraževanje) 150 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica (nakup kombija) 2.060 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica (izobraževanje) 150 EUR 
• TVD Partizan Žirovnica (izobraževanje) 150 EUR 

Na postavki so ostala sredstva v višini 210,00 EUR, ker TVD Partizan ni izvedel prireditve v okviru 
državnega prvenstva v odbojki. 
 
 
1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 4.390 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa za rekreacijsko dejavnost, so bila v skladu s sprejetim 
Programom športa za leto 2009, izplačana sledečim izvajalcem:  

• TVD Partizan Žirovnica 2.809 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 943 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica 157 EUR 
• ŠD Kašarija team Žirovnica 481 EUR 

 
 
1877 VEČNAMENSKA DVORANA 770.821 EUR 
V letu 2010 se je zaključilo z izgradnjo parkirišč pri OŠ Žirovnica, ter pričelo z izgradnjo objekta 
Večnamenske dvorane pri OŠ Žirovnica, katera bo zaključena v letu 2010. Večja odstopanja od 
načrtovanih investicijskih vrednosti so bila predvsem pri izgradnji objekta, kjer je pogodbena vrednost 
precej nižja od projektantske ocene (iz investicijske dokumentacije), kar gre pripisati izključno 
razmeram na trgu. 
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Realizacija po letih ter primerjava med načrtovanimi in realiziranimi vrednostmi za leto 2009 je 
razvidna iz spodnje tabele: 
 
Konto Opis Realizacija 

2007 
Realizacija 
2008 

veljavni proračun 
2009 

realizacija 
2009 

 VEčNAMENSKA DVORANA - PARKIRIščA 4.540,80 77.387,12 287.726,00 291.179,63 

420400 Priprava zemljišča 0,00 1.239,52 0,00 0,00 

420401 Novogradnje 0,00 0,00 281.916,00 283.906,58 

420600 Nakup zemljišč 0,00 60.840,00 0,00 0,00 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 3.330,00 3.350,12 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.100,80 11.481,84 0,00 0,00 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.440,00 3.825,76 2.480,00 2.823,73 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 1.099,20 

 VEčNAMENSKA DVORANA - OBJEKT 0,00 15.898,43 2.439.507,96 396.356,19 

420401 Novogradnje 0,00 0,00 2.280.842,00 287.665,30 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 40.661,00 6.425,86 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 12.084,00 78.792,00 75.786,00 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 3.814,43 39.212,96 26.479,03 

 VEčNAMENSKA DVORANA - OPREMA 0,00 0,00 416.042,00 80.061,14 

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,00 0,00 416.042,00 77.212,27 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 1.150,01 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 1.698,86 

 VEčNAMENSKA DVORANA - ZUNANJA 
UREDITEV 

0,00 0,00 0,00 3.224,14 

420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 0,00 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 3.224,14 

      

   SKUPAJ 4.540,80 93.285,55 3.143.275,96 770.821,10 

 
 
18059002 Programi za mladino   
 
 
1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 1.340 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) 870 EUR 
• Društvo prijateljev mladine Žirovnica (delavnice za otroke) 470 EUR 

Sredstva niso v celoti porabljena, ostalo je 200 EUR, saj DPM ni izvedel vsega programa. 
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19 IZOBRAŽEVANJE   
 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok   
 
 
19029001 Vrtci   
 
 
1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 282.661 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 
31.12.2009 

Vrtec pri OŠ Žirovnica 225.764 EUR 115 

VVO Jesenice 15.155 EUR 4 

VVZ Radovljica 27.833 EUR 10 

Vrtec Bled 2.950 EUR 1 

Župnijski zavod sv. Martina Kranj 4.016 EUR 2 

Waldorfski vrtec 1.099 EUR 2 

Vrtec Ig 3.876 EUR 1 

Vrtec Sl. Bistrica 1.968 EUR 1 

 
 
1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 5.525 EUR 
Na postavki so bila realizirana sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca pri OŠ Žirovnica in sicer: 

• nakup igrala 3.426 EUR 
• beljenje 2.099 EUR 

 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje   
 
 
19039001 Osnovno šolstvo   
 
 
1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 80.217 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, pouk računalništva v 5. razredu, 
prireditev ob zaključku koledarskega leta za učence, mednarodne izmenjave, preventivni programi). 
Med proračunskim letom je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje materialnih stroškov v 
višini 1.295 EUR in ogrevanja v višini 2.673 EUR, ker je bila realizacija teh stroškov višja od 
načrtovane. 
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Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2009 je bila sledeča: 
 
 Plan 2009 Veljavni proračun 2009 Realizacija 2009 

• materialni stroški 22.531 EUR 23.826 EUR 23.825 EUR 

• ogrevanje 25.900 EUR 28.573 EUR 28.573 EUR 

• tekoče vzdrževanje 11.740 EUR 11.740 EUR 11.740 EUR 

• dodatni program 16.079 EUR 16.079 EUR 16.079 EUR 

skupaj 76.250 EUR  80.218 EUR 80.217 EUR 

 
 
1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 24.563 EUR 
Na postavki so bili realizirani tekoči transferi javnemu zavodu OŠ Žirovnica v višini 10.275,00 EUR, 
kateri so se namenili za:  

• zamenjava oken 5.275,00 EUR 
• nakup tiskalnikov 1.720,93 EUR 
• nakup računalnikov 3.279,07 EUR 

 
V začetku leta 2009 so se je pri OŠ Žirovnica gradila nova parkirišča. Med samo izgradnjo se je 
izkazalo, da je potrebno obnoviti oziroma na novo zgraditi priključek za vodo in fekalno kanalizacijo za 
objekt osnovne šole. Skupna vrednost del je znašala 14.288 EUR, od tega: 

• vodovodni priključek 2.206,60 EUR 
• priključek fekalne kanalizacije 11.585,78 EUR 
• nadzor 495,62 EUR 

 
 
1921 OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE 3.730 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 6.200 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 2009 je bila sledeča: 

• sredstva za druge izdatke zaposlenim 2.720 EUR 
• izdatki za blago in storitve 3.480 EUR 

 
 
1905 Drugi izobraževalni programi   
 
 
19059001 Izobraževanje odraslih   
 
 
1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 158 EUR 
Iz postavke so bila izplačana sredstva za sofinanciranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja 
odraslih, ki ga je po zakonu dolžna kriti občina.  
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1906 Pomoči šolajočim   
 
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu   
 
 
1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 52.076 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 2009 znašali 50.111 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 1.965 EUR. 
 
 
1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 2.622 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 
1.939 EUR, 1 učencu, ki obiskuje OŠ Polde Stražišar v skupni višini 438 EUR in 1 učencu, ki obiskuje 
OŠ A. Šuštarja v Ljubljani v višini 245 EUR. 
 
 
19069003 Štipendije   
 
 
1961 ŠTIPENDIJSKA SHEMA 508 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. Prispevek Občine Žirovnica za 
namen sofinanciranja delovanja štipendijske sheme je v letu 2009 znašal 508,00 EUR. 
 
 
 
20 SOCIALNO VARSTVO   
 
 
2002 Varstvo otrok in družine   
 
 
20029001 Drugi programi v pomoč družini   
 
 
2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 14.400 EUR 
Na postavki so bila realizirana sredstva za izplačilo 42 prispevkov, in sicer 33 prispevkov v višini 
300,00 EUR in 9 prispevkov za tretjega otroka v višini 500,00 EUR. 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva   
 
 
20049002 Socialno varstvo invalidov   
 
 
2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 7.469 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. 
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2012 ZAVODSKO VARSTVO 11.682 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 2009 plačevala doplačilo k oskrbnini dvema oskrbovankama v posebnem 
zavodu Dom M. Langusa v Radovljici v višini 8.552 EUR in oskrbovanki v domu dr. F. Berglja Jesenice 
v višini 3.130 EUR. 
 
 
20049003 Socialno varstvo starih   
 
 
2021 POMOČ NA DOMU 22.668 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 v letu 2009 povprečno 13 upravičencev do te vrste 
socialno varstvene storitve. Občina v celoti krije stroške vodenja službe in 50% subvencijo cene 
neposredne oskrbe, kar skupaj znaša subvencijo v višini 55,6% ekonomske cene oziroma 8,32 EUR 
subvencije na uro, uporabnik pa plača 6,5 EUR/uro. Za subvencioniranje storitve je tako občina v letu 
2009 prispevala sredstva v višini 21.371 EUR. 
Na postavki so realizirana tudi sredstva v višini 1.297 EUR, kar predstavlja sredstva za nakup 
računalniškega programa za vodenje službe. 
 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih   
 
 
2031 SOCIALNE POMOČI 1.060 EUR 
Na predlog Centra za socialno delo Jesenice so bile 4 upravičencem dodeljene enkratne denarne 
pomoči v skupni višini 880 EUR, na predlog OŠ Polde Stražišar pa še ena denarna pomoč v višini 180 
EUR. 
 
 
2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 0 EUR 
Delno nadomestilo najemnin stanovanj pripada socialno ogroženim občanom, ki so najemniki 
neprofitnih stanovanj. V letu 2009 za ta namen nismo prejeli nobene vloge, zato postavka nima 
realizacije. 
 
 
2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 1.623 EUR 
Sredstva v višini 773,00 EUR so bila izplačana DPM Žirovnica za sofinanciranje šole v naravi za otroke 
iz socialno ogroženih družin, ter 850 EUR družbi Pinesta Kranj za sofinanciranje letovanja otrokom z 
zdravstvenimi težavami. 
 
 
20049005 Socialno varstvo zasvojenih   
 
 
2035 KOMUNA – SKUPNOST ŽAREK 2.971 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 2009 je prispevek 
občine Žirovnica za delovanje komune znašal 2.971 EUR. 
 



 42

 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin   
 
 
2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE 2.950 EUR 
Sredstva za humanitarne organizacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev po 
posameznih društvih je bila sledeča: 

• Sožitje Jesenice 300 EUR 
• Župnijska Karitas Breznica 2.100 EUR 
• AURIS -medobčinsko društvo gluhih in naglušnih  za gorenjsko 50 EUR 
• Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo 50 EUR 
• Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske 50 EUR 
• Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 50 EUR 
• Območno združenje rdečega križa Jesenice 300 EUR 
• Društvo psioratikov Slovenije 50 EUR 

Nerealizirana so ostala le sredstva v višini 50 EUR, ki so bila dodeljena Združenju multiple skleroze 
Slovenije, katero ni oddalo poročila o izvedenem programu. 
 
 
2042 VARNA HIŠA 1.347 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 5.000 EUR 
Obvezna rezerva je bila formirana v višini 5.000 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. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
 
 
V nadaljevanju je naveden pregled plana in realizacije v letu 2009 po posameznih projektih zajetih v 
NRP za obdobje 2010-2013, ta dokument je trenutno veljaven NRP in je bil sprejet s proračunom za 
leto 2010. 
 
Kot je razvidno iz preglednice projektov v NRP v nadaljevanju, je bilo v letu 2009 zaključeno 5 
projektov in sicer: 

• OB000-07-0006 - UREDITEV KRIŽIŠČA POD AJDNO 
• OB000-07-0009 - SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH 
• OB000-07-0013 - VODOHRAN SMOKUČ 
• OB000-07-0027 - KANALIZACIJA RODINE 
• OB192-09-0002 - PREHOD ZA PEŠCE NA BREZNICI 

 
Zaključen je tudi projekt OB000-07-0028 - KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA, vendar bodo nekatere 
finančne obveznosti iz tega naslova zapadle v letu 2010. 
 
Iz tabele je razvidno, da so bili v letu 2009 nerealizirani investicijski odhodki v višini 3.075.804,40 EUR, 
največji del teh sredstev odpade na projekt Večnamenske dvorane, kateri se je zaradi zamud pri 
gradnji prenesel v leto 2010, za kar so tudi že zagotovljena proračunska sredstva. 
Druga večja investicija, ki se prenaša v leto 2010 je izgradnja povezovalnega kanala Studenčice – 
Vrba, ter pločnik in avtobusna postajališča - 1. faza, kateri pa je že v izvajanju. 
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PREGLED REALIZACIJE NRP V LETU 2009 
 
NRP Opis 

Veljavni proračun 
2009 

Realizacija 2009 
razlika VP-
realizacija 

PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012 PLAN 2013 PO 2013 

OB000-07-0001 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA              154.564,00 30.127,79 124.436,21 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA      4.254,00 4.253,48 0,52 40.000,00 100.000,00 188.715,00 425.262,00 0,00 
OB000-07-0005 RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO                           25.346,00 5.904,00 19.442,00 15.000,00 159.315,00 104.323,00 0,00 0,00 
OB000-07-0006 UREDITEV KRIŽIŠČA POD AJDNO                            44.620,00 44.620,79 -0,79 / / / / / 
OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST                                 36.000,00 35.983,36 16,64 33.000,00  35.000,00   
OB000-07-0009 SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH                              60.102,00 59.523,28 578,72 / / / / / 
OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.462,00 386.024,00 0,00 
OB000-07-0013 VODOHRAN SMOKUČ                                         150.218,00 100.558,98 49.659,02 / / / / / 
OB000-07-0014 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA                   14.000,00 9.233,68 4.766,32 14.000,00 4.173,00 4.173,00 4.173,00 0,00 
OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA                                      107.968,00 76.904,25 31.063,75 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OB000-07-0016 ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI                               59.037,00 0,00 59.037,00 119.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA                                    11.652,00 9.598,94 2.053,06 4.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OB000-07-0018 METEORNA KANALIZACIJA                                   98.446,00 71.827,87 26.618,13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND                           10.000,00 6.811,30 3.188,70 16.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
OB000-07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA                                       13.000,00 6.492,09 6.507,91 20.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 
OB000-07-0021 LETOVIŠČE FINIDA                                        1.812,56 1.812,56 0,00 1.538,00 2.504,00 2.504,00 2.504,00 0,00 
OB000-07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE                          13.700,00 13.638,02 61,98 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 
OB000-07-0023 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 160.391,00 160.391,00 0,00 
OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO                                         52.211,00 51.768,97 442,03 5.270,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 
OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA                                     3.143.276,00 770.821,10 2.372.454,90 2.075.311,00 10.125,00 10.125,00 10.125,00 10.125,00 
OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 378.819,00 378.819,00 0,00 
OB000-07-0027 KANALIZACIJA RODINE                                     8.215,00 947,84 7.267,16 / / / / / 
OB000-07-0028 KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA                             903.806,00 825.558,85 78.247,15 / / / / / 
OB000-07-0029 KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN               8.853,00 261,00 8.592,00 0,00 99.000,00 4.905.320,00 0,00 0,00 
OB000-07-0030 SPREJEMNO KULTURNI CENTER VRBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.160,00 1.112.924,00 
OB000-07-0031 INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA                   5.525,00 5.525,00 0,00 7.500,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 
OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA                              24.563,62 24.563,00 0,62 12.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 
OB000-07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA                                   2.520,00 2.520,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 
OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE                  38.884,00 35.629,84 3.254,16 7.000,00 10.500,00 10.500,00 10.000,00 0,00 
OB000-07-0037 KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO                          1.147,00 1.146,26 0,74 324.066,00 587.694,00 434.380,00 0,00 0,00 
OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA                               36.975,00 25.715,58 11.259,42 24.008,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 
OB000-07-0039 POVEZOVALNI KANALI                                      350.478,00 113.156,43 237.321,57 102.438,00 761.742,00 0,00 0,00 0,00 
OB000-07-0040 OTROŠKO IGRIŠČE BREG 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE                        29.615,00 4.125,74 25.489,26 74.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OB192-09-0002 PREHOD ZA PEŠCE NA BREZNICI                            7.000,00 2.774,40 4.225,60 / / / / / 
          
    5.417.788,18 2.341.804,40 3.075.983,78 3.679.606,00 1.827.453,00 6.729.112,00 2.212.858,00 1.123.049,00 
 



 45

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
 
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0021 LETOVIŠČE FINIDA                                        1.813 1.813 
Predvidno je bilo, da se v letovišče letno vlagajo sredstva presežka prihodkov komisije za letovanje, ki 
pripadajo Občini Žirovnica. V letu 2009 so bila izvedena dela v kampu Podčetrtek.  
 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
 
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 
 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE                          13.700 13.638 
V letu 2009 so bili zaradi dotrajanosti obstoječih nabavljeni novi pisarniški stoli za zaposlene v 
vrednosti 1.780 EUR. Za implementacijo novega, sodobnejšega dokumentnega sistema je bilo 
porabljenih 5.370 EUR, za nakup večnamenskega fotokopirnega stroja in računalniške opreme pa 
6.122 EUR. Za drobni inventar je bilo porabljenih 366 EUR. 
 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
 
0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST 
 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0024 POŽARNO VARSTVO                                         52.211 51.769 
Požarna taksa je namenski prihodek in je bila po sklepu odbora za požarno takso porabljena za 
nabavo osebne zaščitne gasilske opreme v skupnem znesku 5.211,00 EUR.   
Sredstva so bila porabljena nekaj nižje od načrtovanih, vendar so bile investicije izvedene v celoti. Za 
potrebe PGD Smokuč so bila nakazana sredstva obnovo GD Smokuč, za PGD Zabreznica pa sredstva 
za hidroizolacijo in položitev ploščic nad garažo in na zunanjih stopnicah GD Zabreznica, nakup in 
instalacijo naprave za neprekinjeno napajanje za garažna vrata  ter namestitev radijske antene. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
 
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0001 PLOČNIK IN AP -1. faza                                   154.564 30.128 
DRSC nam v lanskem letu še ni zaračunal našega deleža stroškov za odkup zemljišč za izvedbo 1. 
etape I. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje in izgradnje pločnika. Poplačani so bili 
le zaračunani stroški za obnovo vodovoda I. etape gradnje. 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0002 PLOČNIK IN AP -2. faza                                   4.254 4.254 
V letu 2009 so se dela na 2. etapi I. faze začela šele pozno jeseni in zato nobena situacija še ni 
zapadla v plačilo.  
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0005 RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO                           25.346 5.904 
V letu 2009 so bila pod to postavko predvidena sredstva za izdelavo občinskega podrobnejšega načrta 
(OPPN), kar ni bilo v celoti realizirano in se prenaša v leto 2010. V letu 2010 je bil izdelan IDZ, IDP za 
OPPN za razširitev ceste v Završnico (5.904 €), izdelani sta bili tudi geološko in hidrološko poročilo, ki 
pa sta zapadla v plačilo v letu 2010. Iz omenjenih razlogov sredstva na postavki v letu 2009 niso bila 
porabljena, v proračunu za leto 2010 pa so že v te namene predvidena sredstva za izdelavo OPPN. 
Predvideni odkupi zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja, se zato prestavijo v leto 2011.  
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0006 UREDITEV KRIŽIŠČA POD AJDNO 44.620 44.620 
V letu 2009 je bil razširjen in asfaltiran dovoz/izvoz občinske ceste na regionalno ter nameščena 
zaščitna odbojna ograja, narisane so bile talne oznake. Križišče je sedaj bistveno bolj pregledno in 
varno, tako da trenutno ni potrebe po večji ureditvi križišča, zato se OPPN ne načrtuje več, NRP pa se 
zaključi. 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST                             36.000 35.983 
Dela predvidena v tej investiciji za leto 2009 so bila izvedena. Predstavljajo asfaltiranje parkirišča v 
Vrbi in dovoza ter dvorišča pri objektu Zabreznica 5, izdelavo stopnišča v Vrbi.  
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0009 SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH                               60.102 59.523 
V letu 2009 je bila zaključena in poplačana(vse situacije in stroški nadzora, stroški tehničnega 
pregleda, ipd.).  
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
09-0002 PREHOD ZA PEŠCE NA BREZNICI 7.000 2.774 
V letu 2009 je bil pričet, pa ne dokončan projekt za prehod za pešce na Breznici, zato tudi sredstva 
niso bila v celoti porabljena. V letu 2010 se ta NRP ukinja, ker se nadomešča z intenzivnejšimi deli na 
projektu 2. faze rekonstrukcije regionalne ceste in izgradnje pločnika.  
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13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0014 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA                   14.000 9.234 
Sredstva so bila porabljena predvsem za poplačilo namestitve raznih prometnih znakov, med drugim 
je bilo v letu 2009 nameščenih 5 novih prometnih znakov za omejitev hitrosti na 40 km/h, 4 prometni 
zanki, ki omejujejo promet vozil z večjo osno obremenitvijo kot 10 t, znak za prepoved prometa v 
obeh smereh, za slepo ulico, stop znak, znak z imenom naselja, večje število pokončnih zapor 
(opozorilo za oviro na robu ceste). Poskušali smo čim več znakov postaviti v skladu z izdelanim 
Elaboratom ureditve  cestnega prometa. 
 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA                                      107.968 76.904 
V letu 2009 je bila zaključena investicija  v JR v Vrbi in na Breznici v okviru investicije za kanalizacijo 
(gradbena in montažna dela, nadzor). Planirana dodatna električna napeljava in namestitev dveh 
dodatnih svetilk v naselju za »karavlo« ni bila izvedena, ker je bolj smiselno, da se s tem počaka do 
razširitve ceste v Završnico. Namesto tega sta bili postavljeni dodatni svetilki JR ob cesti pred TVD 
Partizanom v Žirovnici ter JR na novem odcepu do dela naselja Moste za nadvozom čez avtocesto.  
 
 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
 
1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR 
 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0016 ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI                                59.037 0,00 
Za zbirni center tudi v letu 2009 ni bilo porabljenih sredstev, ker projekti še niso bili izdelani do konca, 
izgradnja pa še ni bila mogoča). Lokacija zbirnega centra bo v obrtno-poslovni coni, za kar 
potrebujemo naprej izdelan in potrjen OPPN. Sredstva za izgradnjo so namenska (taksa za 
obremenitev okolja z odpadki) in se prenašajo v leto 2010. 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA                                36.975 25.716 
Investicija je obsegala stroške za sanacijo in dograjevanje deponije JEKO-IN (izdelava IDP za 
prilagoditev odlagališča MM, sanacija plazu) in stroške našega deleža kupnine za zemljišča na katerih 
je locirana deponija. 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0018 METEORNA KANALIZACIJA                                   98.446 71.828 
Investicija je obsegala zaključek ureditev meteorne kanalizacije ob gradnji fekalne kanalizacije na 
Breznici in v Vrbi in pripadajočega nadzora. Poleg tega pa še dela pri izgradnji dodatnih ponikovalnic 
za meteorno vodo, ki niso bile vezane na gradnjo kanalizacije (Breg, Žirovnica, Breznica) ter stroški 
projekta za izvedbo nadomestne skupinske ponikovalnice v Zabreznici.   
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0027 KANALIZACIJA RODINE                                     8.215 948 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:  

• spominska EU tabla 765  
• stroški tehničnega pregleda 183  

Investicija kanalizacije Rodine je bila v letu 2009 v celoti zaključena.  
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0028 KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA                          903.806 825.559 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:  

• Razni stroški vezani na izgradnjo kanalizacije v Vrbi, Breznici in 
povezovalnega kanala (odškodnine, notarske overovitve pogodb, cenitve, 
tehnični pregled) 1.321 EUR 

• KANALIZACIJA (gradnja)                           719.149 EUR  
• KANALIZACIJA (nadzor) 7.498 EUR 
• KANALIZACIJA (koordinator za varnost na gradbišču) 900 EUR 
• KANALIZACIJA (spremljanje projekta, priprava zahtevkov za SVRL, 

koordinacija s SVRL) 9.000 EUR 
• OBNOVA VODOVODA (GRADNJA, NADZOR) 87.691 EUR 
SKUPAJ 825.559 EUR 

 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0029 KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN               8.853 261 
Realizacija je bila majhna, samo za pridobivanje služnosti ( overovitve, odškodnine).  
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0037 KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO                          1.147 1.146 
Pod to investicijo je v letu 2009 zapadlo samo plačilo nekaj odškodnin za služnost in notarskih 
overovitev pogodb. 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0039 POVEZOVALNI KANALI                                      350.478 113.156 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:  

• Razni stroški vezani na izgradnjo povezovalnega kanala (odškodnine, 
notarske overovitve pogodb) 5.533 EUR 

• POVEZOVALNI KANAL (nadzor) 606 EUR 
• POVEZOVALNI KANAL (gradnja) 39.585 EUR  
• projektna dokumentacija (prestavitev ceste pri »Flisu«, investicijski 

program za povezovalni kanal- za prijavo na kohezijo) 4.652 EUR 
• VODOVOD (gradnja)  62.780 EUR 
SKUPAJ 113.156 EUR 
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Sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti samo iz razloga, ker sta zaključni situaciji, za gradnjo 
povezovalnega kanala in obnovo vodovoda skozi Vrbo ter stroški nadzora, zapadli v izplačilo šele v letu 
2010. 
 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
 
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
16039001 Oskrba z vodo 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0013 VODOHRAN SMOKUČ                                         150.218 100.559 
Investicija je bila v letu 2009 v celoti zaključena, sredstva so bila preveč planirana zaradi nesporazuma 
glede količine dodatnih del. 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:  

• razni stroški vezani na izgradnjo vodohrana (tehnični pregled, poročanje 
na SVRL) 602 EUR 

• nadzor 1.008 EUR 
• gradnja 97.449 EUR  
• projektna dokumentacija (PID vodovoda od vodohrana do Smokuča)                                    1.500 EUR 
SKUPAJ 100.559 EUR 

 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE 29.615 4.126 
Pod to investicijo spadajo vsa izvedena investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju: 
montaža vodomera, reducirnega ventila, popravilo hidroforja, montaža črpalke, menjava vrat na 
raztežilniku. Ker so bili stroški najemnine za vodovodno omrežje večji od stroškov investicijsko-
vzdrževalnih del, vsa sredstva niso bila porabljena. 
 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA                                    11.652 9.599 
Sredstva so bila porabljena nekaj manj od planiranih za poplačilo obračunske situacije za sanacijo 
pokopališkega zidu na Breznici ter stroške tehničnega pregleda in geodetskega posnetka vezana na to 
investicijo. Investicija je v letu 2009 zaključena. 
 
 
 
1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE 
 
 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND                           10.000 6.811 
Sredstva so bila porabljena za obnovo kopalnice v enem od stanovanj ter menjavo vrat v drugem 
stanovanju objekta Zabreznica 5 in za preureditev pritličnega stanovanja v objektu Moste 78 v dve 
stanovanjski enoti ( sredstva v te namene niso bila porabljena, ker je izvajalec zamujal z deli).  
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1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, 

GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA) 
 
 
1606900201 Nakup zemljišč 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA                                       13.000,00 6.492 
Investicija pokriva vsakoletne stroške vezane na pridobivanje zemljišč. Porabljeno je bilo polovico 
planiranih (po prerazporeditvi) sredstev za naslednje zadeve: 

• notarske, odvetniške storitve, davčni stroški , 
• nakupi delov zemljišč pri ureditvah mej ( 4.108 EUR), 
• razne cenitve občinskih nepremičnin (3)( 1.034 EUR), 
• najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici (108 EUR). 

 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
 
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE                  38.884 35.630 
Na postavki so bila porabljena sredstva za sledeče namene: 

• izdelava modela za kip talca 19.355 EUR 
• vlivanje kipa talca 16.275 EUR 

 
 
1803 PROGRAMI V KULTURI 
 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA                                   2.520 2.520 
V letu 2009 je bilo za opremo krajevne knjižnice namenjeno 2.520 EUR, ki so se porabila za nakup: 

• vitrine 1.588 EUR 
• stoli 778 EUR 
• usmerjevalna tabla (delno) 154 EUR 
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1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI 
 
 
18059001 Programi športa 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA                                    3.143.276 770.821 
Investicija je načrtovana oziroma bila realizirana po sledečih vrednostih: 

Konto Opis 
Realizacija  
2007 

Realizacij
a 2008 

realizacija 
2009 

plan 2010 plan 2011 plan 2012 skupaj 

 
VEčNAMENSKA DVORANA - 
PARKIRIščA 4.540,80 77.387,12 291.179,63 0,00 0,00 0,00 373.107,55 

420400 Priprava zemljišča 0,00 1.239,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,52 

420401 Novogradnje 0,00 0,00 283.906,58 0,00 0,00 0,00 283.906,58 

420600 Nakup zemljišč 0,00 60.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.840,00 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 3.350,12 0,00 0,00 0,00 3.350,12 

420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija 3.100,80 11.481,84 0,00 0,00 0,00 0,00 14.582,64 

420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 1.440,00 3.825,76 2.823,73 0,00 0,00 0,00 8.089,49 

432300 
Investicijski transferi javnim 
zavodom 0,00 0,00 1.099,20 0,00 0,00 0,00 1.099,20 

 
VEčNAMENSKA DVORANA - 
OBJEKT 0,00 15.898,43 396.356,19 1.218.823,85 0,00 0,00 1.631.078,47 

420401 Novogradnje 0,00 0,00 287.665,30 1.187.755,46 0,00 0,00 1.475.420,76 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 6.425,86 21.268,24 0,00 0,00 27.694,10 

420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija 0,00 12.084,00 75.786,00 4.152,00 0,00 0,00 92.022,00 

420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 0,00 3.814,43 26.479,03 5.648,15 0,00 0,00 35.941,61 

 
VEčNAMENSKA DVORANA - 
OPREMA 0,00 0,00 80.061,14 388.889,46 0,00 0,00 468.950,60 

420241 
Nakup opreme telovadnic in 
športnih objektov 0,00 0,00 77.212,27 382.325,46 0,00 0,00 459.537,73 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 1.150,01 6.564,00 0,00 0,00 7.714,01 

420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 0,00 0,00 1.698,86 0,00 0,00 0,00 1.698,86 

 
VEčNAMENSKA DVORANA – 
 ZUNANJA UREDITEV 0,00 0,00 3.224,14 467.598,00 0,00 0,00 470.822,14 

420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 453.086,00 0,00 0,00 453.086,00 

420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 6.796,00 0,00 0,00 6.796,00 

420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije 0,00 0,00 3.224,14 7.716,00 0,00 0,00 10.940,14 

         

   skupaj 4.540,80 93.285,55 770.821,10 2.075.311,31 0,00 0,00 2.943.958,76 

         

 PRIHODKI        

 
Ministrstvo ta šolstvo in 
šport-objekt   200.000,00 200.000,00 150.000,00 83.689,00 633.689,00 

 
Ministrstvo za šolstvo in 
šport-oprema   47.730,00 150.000,00 0,00 0,00 197.730,00 

 Fundacija za šport   86.027,00 76.751,00 86.549,00 0,00 249.327,00 

 
Služba vlade za lokalno 
samoupravo   82.912,00 82.912,00 0,00 0,00 165.824,00 

 
Agencija za kmetijske trge in 
razvoj podeželja   0,00 161.303,00 0,00 0,00 161.303,00 

 skupaj   416.669,00 670.966,00 236.549,00 83.689,00 1.407.873,00 
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19 IZOBRAŽEVANJE 
 
 
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 
 
1902901 Vrtci 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0031 INVESTIVIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA                   5.525 5.525 
V letu 2009 so bila izvedena naslednja dela oz. kupljena oprema vrtca: 

• nakup igrala 3.426 EUR 
• beljenje 2.099 EUR 

 
 
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
 
 
NRP Opis proračun 2009 realizacija 2009 
07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA                              24.563 24.563 
Na postavki so bila v letu 2009 realizirana sredstva za: 

• zamenjava oken 5.275,00 EUR 
• nakup tiskalnikov 1.720,93 EUR 
• nakup računalnikov 3.279,07 EUR 
• vodovodni priključek 2.206,60 EUR 
• priključek fekalne kanalizacije 11.585,78 EUR 
• nadzor 495,62 EUR 
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4. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009 
 
SKUPINE 

NAZIV SKUPINE KONTOV  AOP 
ZNESEK (v EUR) 

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 11.471.787 8.816.844 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 25.590 20.219 
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 20.642 20.053 
02 NEPREMIČNINE 004 9.399.478 4.184.356 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 989.572 284.217 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 335.462 119.459 
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 184.921 89.546 
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 121.961 102.414 
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 16.473 22.447 
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 2.767.958 4.761.765 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 3.457.742 2.609.873 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 26 42 
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 248.800 110.748 
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 65.368 2.632 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 6.728 5.771 
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 2.084.058 1.920.109 
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 4.311 6.610 
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 65.150 187.233 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 980.551 373.635 
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.750 3.093 
  C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
34 PROIZVODI 028 0 0 
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 14.929.529 11.426.717 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 1.246.012 1.021.672 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 18.644 17.266 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 939.788 300.984 
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 160.743 631.221 
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 56.012 54.048 
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 74 0 
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 70.751 18.153 
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 13.683.517 10.405.045 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 13.411.487 10.359.465 
91 REZERVNI SKLAD 046 29.058 23.133 
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 16.473 22.447 
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPR. 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FIN. NAL. 051 0 0 
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 226.499 0 
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 14.929.529 11.426.717 
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OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2009 

 
S R E D S T V A  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
00 Neopredmetena dolgoročna sredstva 25.590 20.219 
 
Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo nabavno vrednost računalniških programov, za delo 
občinske uprave. V letu 2009 je bil uveden nov dokumentni sistem v glavni pisarni. Za ta namen je 
nabavljen program ODOS (občinski dokumentni sistem) podjetja PIA d.o.o. v višini 5.370,48 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
01 Popravek vrednosti neop. dolg. sredstev 20.642 20.053 
 
Popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost računalniških 
programov, za delo občinske uprave. V letu 2009 je bila od neopredmetenih osnovnih sredstev 
obračunana amortizacija v višini 588,90 EUR. 
Sedanja vrednost računalniških programov za delo občinske uprave po stanju 31.12.2009 znaša 
4.948,06 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
02 Nepremičnine 9.399.478 4.184.356 
 
Zemljišča: 

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

Kmetijska zemljišča 44.872,11 - 44.872,11 

Nove nabave 2009 - - - 

Odpis 2009 - 87,56 - - 87,56 

Vrednost kmetijskih zemljišč 44.784,55 - 44.784,55 

Stavbna zemljišča 177.592,91 - 177.592,91 

Nove nabave 2009 3.009,00 - 3.009,00 

Odpis 2009 - 8.982,00 - - 8.982,00 

Vrednost stavbnih zemljišč 171.619,91 - 171.619,91 

SKUPAJ  216.404,46 - 216.404,46 

 
Pod novimi nabavami stavbnih zemljišč je zaveden nakup zemljišč pri urejanju lastništva javne poti. 
Odpisi zemljišč so bili izvedeni na podlagi prodajnih pogodb oziroma menjav zemljišč ter na podlagi 
primerjave analitične evidence osnovnih sredstev z uradnimi evidencami GURS. 
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Zgradbe: 
  Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Stanovanja 335.307,17 153.801,30 181.505,87 

Nove nabave 2009 10.570,50 - 10.570,50 

Amortizacija 2009 - 5.662,50 -5.662,50 

Odpisi 2008 - - - 

Vrednost stanovanja  345.877,67 159.463,80 186.413,87 

Poslovni prostor Breznica 3 198.466,07 12.713,85 185.752,22 

Nove nabave 2009 - - - 

Amortizacija 2009 - 5.954,04 -5.954,04 

Vrednost poslovni prostor Breznica 3 198.466,07 18.667,89 179.798,18 

Poslovni prostor Titova 16 158.373,73 34.045,57 192.419,30 

Amortizacija 2009 -  2.058,84 2.058,84 

Vrednost poslovni prostor Titova 16 158.373,73 36.104,41 122.269,32 

Varna hiša 1.587,02 230,18 1.356,84 

Amortizacija 2009 - 47,64 -47,64 

Zgradba Varna hiša 1.587,02 277,82 1.309,20 

  704.304,49 214.513,92 489.790,57 

 
Nabavna vrednost zgradb je bila v letu 2009 povečana pri dveh stanovanjih Zabreznica 5 (popravilo 
vhodnih vrat in adaptacija kopalnice) ter stanovanju Moste 78 (adaptacija). 
 
Infrastruktura: 

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

Ceste 757.235,31 43.494,24 785.947,67 

Nove nabave 2009 501.932,98 - 429.726,38 

Amortizacija 2009 - 24.566,76 -24.566,76 

Vrednost cest 1.259.168,29 68.061,00 1.191.107,29 

Javna razsvetljava 161.741,36 38.991,86 217.445,61 

Nove nabave 2009 159.704,32 - 65.008,21 

Amortizacija 2009 -  18.313,12 -18.313,12 

Vrednost javne razsvetljave 321.445,68 57.304,98 264.140,70 

Hidrantno omrežje 3.926,81 829,68 3.097,13 

Amortizacija 2009 - 235,56 -235,56 

Vrednost hidrantnega omrežja 3.926,81 1.065,24 2.861,57 

Meteorna kanalizacija 4.135,68 110,28 4.025,40 

Nove nabave 2009 128.262,74 - 128.262,74 

Amortizacija 2009 - 2.190,61 -2.190,61 

Vrednost meteorne kanalizacije 132.398,42 2.300,89 130.097,53 

Drugi infrastrukturni objekti 62.032,03 - 62.032,03 

Nove nabave 2009 29.799,75 - 29.799,75 
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Amortizacija 2009  - - - 

Prenos infrastrukture -62.032,03 - -62.032,03 

Vrednost infrastruktur. objektov 29.799,75 0,00 29.799,75 

  1.746.738,95 128.732,11 1.618.006,84 

 
Nabavna vrednosti cest se je povečala zaradi: 

� obnove parkirišča v Vrbi 
� dokončanja opornega zidu v Doslovčah; hkrati z dokončanjem je bila investicija prenesena 

iz investicije v teku med infrastrukturo v uporabi 
� izgradnja križišča v Mostah (pod Ajdno) 
� dokončanje 1. etape 1. faze pločnika v Žirovnici; z dokončanjem je bila investicija 

prenesena med infrastrukturo in sicer pretežni del na ceste, obnova vodovoda pa med 
infrastrukturo v najemu 

Hkrati z gradnjo kanalizacije Vrba Breznica je bila zgrajena tudi nova javna razsvetljava. Poleg tega so 
se je v letu 2009 izvajale manjše investicije v javno razsvetljavo v naseljih Breg, Selo in Žirovnica. 
Z gradnjo kanalizacije v naseljih Rodine, Breznica in Vrba je bila zgrajena tudi meteorna kanalizacija, 
katera je bila prenesena med infrastrukturo. Zgrajeno pa je bilo tudi šest ponikovalnic v naseljih Breg 
(3x), Žirovnica, Breznica in Doslovče. 
Oporni zid na pokopališču Breznica je bil prenesen med infrastrukturo v najemu v višini 62.032,03 
EUR. 
 
INFRASTRUKTURA v najemu - GJS Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Vodovodno omrežje 1.094.397,20 464.633,31 629.763,89 

Nove nabave 2009 747.473,37 -  747.473,37 

Amortizacija 2009 - 28.856,37 -28.856,37 

Vrednost vodovodnega omrežja 1.841.870,57 493.489,68 1.348.380,89 

Fekalna kanalizacija 979.065,70 81.173,97 897.891,73 

Nove nabave 2009 578.187,77 - 578.187,77 

Amortizacija 2009 - 27.290,44 -27.290,44 

Vrednost fekalna kanalizacija 1.557.253,47 108.464,41 1.448.789,06 

Odlagališče Mala Mežakla 299.258,79 37.111,39 262.147,40 

zemljišče Mala Mežakla 9.559,10 749,22 8.809,88 

Nove nabave 2009 12.482,01 -  12.482,01 

Amortizacija 2009 -  6.511,18 -6.511,18 

Vrednost odlagališče Mala Mežakla 321.299,90 44.371,79 276.928,11 

Pogrebna služba 61.154,03 - 61.154,03 

Nove nabave 2009 9.598,94 - 9.598,94 

Amortizacija 2009 - - - 

Vrednost pogrebna služba 70.752,97 - 70.752,97 

SKUPAJ  3.791.176,91 646.325,88 3.144.851,03 

 
Zaradi spremembe SRS 35, ki določa, da se morajo sredstva v lasti občine, katera ima javno podjetje 
v upravljanju, prenesti nazaj v evidence občin, smo z dnem 01.01.2009 prenesli med lastna osnovna 
sredstva vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje ter odlagališče Mala Mežakla. Skupaj je 1.1.2009 
znašala sedanja vrednost prenesene infrastrukture 1.798.612,90 EUR. 
Med letom se je nabavna vrednost vodovodnega omrežja povečala za 747.473,37 EUR in sicer za 
vodovod ob pločniku, obnovo vodovodnega omrežja ob gradnji kanalizacije v naseljih Rodine, Breznica 
in Vrba ter Vodohran Smokuč.  
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Vrednost kanalizacijskega omrežja se je povečala za novozgrajeno kanalizacijo na Rodinah v višini 
578.187,77 EUR. V letu 2009 zgrajena kanalizacija Vrba Breznica je prikazana med investicijami v 
teku, ker še ni zgrajen povezovalni kanal Vrba Studenčice, in se občani še ne morejo priključiti na 
kanalizacijo. 
Na odlagališču Mala Mežakla se je povečala nabavna vrednost za znesek investicije prilagoditve  
odlagališča in gradnjo odplinjakov. 
Pri investiciji sanacije opornega zidu na pokopališču Breznica je bila v letu 2009 plačana končna 
situacija ter opravljen tehnični pregled investicije.  
Od infrastrukture, ki je bila prenesena nazaj med lastna sredstva občine, se mesečno zaračunava 
najemnina javnemu podjetju Jeko-in, ki je s pogodbo prevzel osnovna sredstva v najem, da lahko 
zagotavlja izvajanje javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, oskrbe s pitno 
vodo ter odlaganja odpadkov.  
V letu 2010 bo izveden še prenos čistilne naprave Jesenice, pokopališča in pogrebne službe ter odvoza 
in zbiranja odpadkov. 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

03 Popravek vrednosti nepremičnin 989.572 284.217 
 
Popravek vrednosti nepremičnin zajema odpisane vrednosti zgradb in infrastrukture v višini 
989.571,91 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2009 znaša 
8.409.905,76 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
04 Oprema in druga opredmetena osn. sred. 335.462 119.459 
 
Oprema - infrastruktura: 
  Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

oprema vodovod 31.705,61 9.886,28 21.819,33 

Nove nabave 2009 1.913,69 - 1.913,69 

Odpisi 2009 - - - 

Amortizacija 2009 - 1.982,40 -1.982,40 

skupaj oprema vodovod 33.619,30 11.868,68 21.750,62 

oprema odlagališče MM 116.270,14 68.722,70 47.547,44 

Nove nabave 2009 - - - 

Amortizacija 2009 - 9.647,28 -9.647,28 

skupaj oprema odlagališče MM 116.270,14 78.369,98 37.900,16 

stroji odlagališče MM 39.034,91 17.307,03 21.727,88 

Nove nabave 2009 - - - 

Amortizacija 2009 - 3.122,88 -3.122,88 

skupaj stroji odlagališče MM 39.034,91 20.429,91 18.605,00 

 
Hkrati s prenosom infrastrukture na dan 01.01.2009, se je prenesla tudi oprema v višini 91.094,65 
EUR. 
Nabavna vrednost opreme vodovoda se je povečala za investicijo pri hidroforni postaji na Selu. Pri 
ostali opremi infrastrukture v najemu ni bilo novih nabav.  
 
Oprema civilne zaščite: 

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

Oprema CZ 9.233,24 7.789,59 1.443,65 

Nove nabave 2009 3.829,94  - 3.829,94 

Odpisi 2009 -3.712,81 -3.712,81 - 
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Amortizacija 2009 - 923,09 -923,09 

skupaj oprema CZ 9.350,37 4.999,87 4.350,50 

Drobni inventar CZ 11.339,44 11.339,44 - 

Nove nabave 2009 678,53 678,53 - 

skupaj Drobni inventar CZ 12.017,97 12.017,97 - 

 
Kot oprema CZ so bili nabavljeni set za pokrivanje strehe, protipoplavne vreče  ter defibrilator. Vse je 
bilo dano v uporabo PGD Zabreznica. Za potrebe CZ so bile nabavljene obleke ter čevlji za ekipo PP.  
 
Oprema občinske uprave: 
  Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Oprema v poslovnem prostoru 
Breznica 3 

35.838,20 27.060,65 8.777,55 

Nove nabave 2009 7.316,96 - 7.316,96 

Odpisi 2009 -3.824,84 -3.678,45 -146,39 

Amortizacija 2009  - 3.193,43 -3.193,43 

Skupaj računalniki in druga oprema 39.330,32 26.575,63 12.754,69 

Občinsko vozilo 12.878,43 12.878,43 - 

Odpisi 2009 -12.878,43 -12.878,43 - 

Skupaj občinsko vozilo - - - 

druga oprema 4.607,81 - 4.607,81 

Nove nabave 2009 - - - 

Amortizacija 2009 - 1.842,35 -1.842,35 

Skupaj druga oprema 4.607,81 1.842,35 2.765,46 

Oprema počitniških zmogljivosti 3.141,70 2.626,58 515,12 

Nove nabave 2009 1.812,56 -  1.812,56 

Amortizacija 2009 -  112,11 -112,11 

Skupaj oprema počitniške 
zmogljivosti 

4.954,26 2.738,69 2.215,57 

 
Med novo nabavljeno opremo v poslovnem prostoru Breznica 3 so pisarniški stoli, večnamenski 
fotokopirni stroj, računalnik, server, čitalec črtne kode ter regal. 
Med letom je bil odpisan osebni avtomobil Škoda Octavia, ki je bil prodan Občini Jesenice. 
Po opravljenem popisu opreme in drobnega inventarja so bila odpisana naslednja osnovna sredstva: 

- Računalnik Pentium  (inv.št. 00056) – brez neodpisane vrednosti 
- Računalnik K. (inv.št. 00307) – brez neodpisane vrednosti  
- Tiskalnik Canon Pixma MP780 (inv.št. 00375) – brez neodpisane vrednosti 
- Mobitel Nokia 6230i (inv.št. 00431) – neodpisana vrednost 146,39 EUR 
- Digitalni fotoaparat Canon ( inv.št. 00207) – brez neodpisane vrednosti 
- Sirena ATC Žirovnica (inv.št. 14001) – brez neodpisane vrednosti 
- Sirena GD Zabreznica (inv.št. 14002) – brez neodpisane vrednosti 
- Kovinski koš (inv.št. 00365) – brez neodpisane vrednosti 

 
Druga opredmetena osnovna sredstva: 

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

Drobni inventar 27.851,24 27.851,24 - 

Nove nabave 2009 - - - 

Odpisi 2009 -1.772,96 -1.772,96 - 
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Skupaj drobni inventar 2009 26.078,28 26.078,28 - 

Umetniška dela 14.568,54 - 14.568,54 

Nove nabave 2009 35.629,84 - 35.629,84 

Umetniška dela 50.198,38 - 50.198,38 

 
Postavka umetniška dela zajema vrednost kipa dr. Franceta Prešerna v Vrbi, portret Prešerna in tri 
umetniške slike. V letu 2009 je bil na novo postavljen kip talca v Mostah, ki je povečal nabavno 
vrednost umetniških del za 35.629,84 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

05 Popravek vrednosti opreme in dr. op. os. sr. 184.921 89.546 
 
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost 
osnovnih sredstev v višini 184.921,36. 
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Žirovnica po stanju 
31.12.2009 znaša 150.540,38 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
06 Dolgoročne finančne naložbe 121.961 102.414 
 
Pod postavko dolgoročne finančne naložbe so zajete sledeče naložbe: 

Cestno podjetje Kranj – 1.183 delnic 49.342,93 

Gorenjska banka Kranj – 118 delnic 4.924,14 

JEKO-IN d.o.o. – delež 54.414,95 

BSC – poslovni center Kranj – delež 51,05 

Radio Triglav Jesenice – delež 709,40 

JEM – Klavnica Jesenice 12.518,78 

Skupaj 121.961,25 

 
Stanje trajnih vlog v navedenih družbah oziroma organizacijah je usklajeno, naložbe so vrednotene po 
izvirni vrednosti. Opravljena je bila uskladitev vrednosti delnic CP Kranj d.d., z njihovo knjigovodsko 
vrednostjo, ki na dan 31.12.2009 znaša 41,71 EUR za delnico. 
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 16.473 22.447 
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 2.767.958 4.761.765 
Postavka zajema sledeča sredstva s katerimi upravljajo posredni in drugi porabniki proračuna občine 
Žirovnica: 

  sredstva presežek skupaj 

Osnovna šola Žirovnica  1.308.836,20 56.439,98 1.365.276,18 

Občinska knjižnica Jesenice 117.001,77 2.335,72 119.337,49 
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Zavod za turizem in kulturo 160.441,63 -8.341,76 152.099,87 

Osnovno zdravstvo Gorenjske 336.039,25 - 336.039,25 

Ragor 4.172,93 6.678,88 10.851,81 

Jeko-in d.o.o. 784.353,59 - 784.353,59 

Skupaj 2.710.845,37 57.112,82 2.767.958,19 

 
Pod sredstva dana v upravljanje so zajeta vsa sredstva, s katerimi upravljajo javni zavod OŠ Žirovnica, 
Občinska knjižnica Jesenice, RAGOR, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Osnovno zdravstvo 
Gorenjske.  
Med sredstvi danimi v upravljanje podjetju Jeko-in so izkazana še čistilna naprava, oprema za zbiranje 
in odvoz odpadkov, pokopališče in pogrebna služba, investicija v teku na Mali Mežakli ter projekti za 
gradnjo kanalizacije v teku. Ta sredstva bodo prenesena med osnovna sredstva v lasti občine s 
1.1.2010. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

10 Denarna sredstva v blagajni in vrednotn. 26 42 
 
Stanje denarnih sredstev v blagajni občine na dan 31.12.2009 je znašalo 26,20 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
11 Dobroimetje pri bankah in drugih fin. inst. 248.800 110.748 
 
Stanje na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2009 je znašalo 248.800,40 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
12 Kratkoročne terjatve do kupcev 65.368 2.632 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo: 

fizične osebe – kupnina za zemljišče, služnost 1.604,40 

BSC, d.o.o., Kranj – sofinanciranje Gorenjska košarica, Leader 6.724,61 

Dominvest d.o.o. – najemnina poslovni prostor Titova 16 54,45 

Jeko-in d.o.o. – najemnina za infrastrukturo GJS 50.418,77 

Stanovanjsko podjetje d.o.o. – terjatev za najemnine  6.565,72 

Skupaj 65.367,95 

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

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 6.728 5.771 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN zajemajo: 

Ministrstvo za obrambo - požarna taksa 391,00 

Občina Jesenice – stanovanja po SZ 363,15 

Občina Škofja Loka - taksa za odlaganje odpadkov 2.437,13 

Zavod za zaposlovanje - najemnina za poslovni prostor Titova 16 3.536,90 

Skupaj 6.728,18 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
15 Kratkoročne finančne naložbe 2.084.058 1.920.109 
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Na postavki je zajet plasma prostih denarnih sredstev proračuna pri poslovnih bankah oz drugih 
inštitucijah: 

Gorenjska banka Jesenice – proračunska rezerva 29.058,18 

PB Slovenije 280.000,00 

HYPO Alpe-Adria-Bank 300.000,00 

A Banka 790.000,00 

A Banka - sredstva za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje 140.000,00 

Banka Koper 65.000,00 

Nova Ljubljanska Banka 130.000,00 

Probanka 350.000,00 

Skupaj  2.084.058,18 

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

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 4.311 6.610 
 
Na postavki so zajete obresti za plasirane depozite na dan 31.12.2009 in sicer za čas od sklenitve 
pogodbe do bilančnega datuma v skupni vrednosti 4.311,35 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
17 Druge kratkoročne terjatve 65.150 187.233 
 
Postavka zajema stanje terjatve na dan 31.12.2009 za vračilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV 
iz naslova investicij v komunalno infrastrukturo v višini 65.149,60 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

18 Neplačani odhodki 980.551 373.635 
 
Postavka neplačane izdatke proračuna po stanju 31.12.2009 in sicer: 

Neplačani odhodki od plač in drugih prejemkov – 180100 23.283,47 

Neplačani tekoči odhodki – 180000 90.664,45 

Neplačani tekoči transferi – 181000 67.526,16 

Neplačani investicijski odhodki– 182000 799.077,01 

Skupaj 980.551,09 

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

19 Aktivne časovne razmejitve 2.750 3.093 
 
Postavka zajema naslednje terjatve: 

Krediti za drobno gospodarstvo  2.750,00 

Skupaj 2.750,00 

 
Terjatve od kreditov za drobno gospodarstvo so se delile v razmerju števila prebivalcev in jih vodi 
Občina Jesenice.  
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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 18.644 17.266 
 
Postavka zajema neplačane obveznosti za december 2009 za plače zaposlenih, nagrade funkcionarjev 
ter ostala izplačila na podlagi drugih pogodbenih razmerij in sicer: 

Čiste plače in nadomestila - 210 10.074,62 

Prispevki iz plač in nadomestil - 212 3.896,41 

Davki iz plač in nadomestil - 213 2.862,11 

Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih - 214 1.810,78 

Skupaj 18.643,92 

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

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 939.788 300.984 
 
Postavka zajema neplačane obveznosti do dobaviteljev za prejete račune, ki bodo zapadli v plačilo v 
letu 2009 v višini 939.788,08 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
23 Druge kratk. obveznosti iz poslovanja 160.743 631.221 
 
Postavka zajema obveznosti za prispevke in davke na plače in nagrade ter pogodbeno delo in sicer: 

Kratkoročne obveznosti za dajatve - 230 3.372,37 

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - 234 157.371,11 

Skupaj 160.743,48 

 
V okviru kratkoročnih obveznosti iz poslovanja se vodijo tudi obveznosti za vračila vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje v višini 156.103,93 EUR. 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

24 Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN 56.012 54.048 
 
Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2008 do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer: 

Neposredni uporabniki proračuna države - 240000 350,90 

Neposredni uporabniki proračuna občine - 241000 9.011,74 

Posredni uporabniki proračuna države - 242000 5.521,29 

Posredni uporabniki proračuna občine Žirovnica- 243000 30.741,81 

Posredni uporabniki proračuna občine (ostali) - 243100 9.474,92 

ZZZS in ZPIZ 911,36 

Skupaj 56.012,02 

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

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 74 0 
Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2008, iz naslova obračunanih obresti za dolgoročni kredit 
pri Banki Koper, kateri je bil najet po subvencionirani obrestni meri za financiranje obveznosti občine v 
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investicijo v Večnamensko dvorano (prijava na razpis Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja).  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

28 Neplačani prihodki 70.751 18.153 
 
Postavka zajema: 

Neplačani davčni prihodki - 280 391,00 

Neplačani nedavčni prihodki – 281 56.484,06 

Neplačani kapitalski prihodki – 282 1.964,15 

Neplačani transferni prihodki -284 9.161,74 

Neplačani prejemki 2.750,00 

Skupaj 70.750,95 

 
Neplačani prihodki so prikazani brez DDV in zajemajo prihodke proračuna, ki niso bili plačani do 
31.12.2009 in zato ne povečujejo prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

90 Splošni sklad 13.411.487 10.359.465 
 
Splošni sklad je oblikovan v naslednji višini: 

Sklad opreme osnovnih sredstev 75.017,10 

Zemljišča 216.404,46 

Zgradbe 1.927.157,27 

Počitniške zmogljivosti 2.215,57 

Kanalizacija 1.469.083,71 

Pločnik 7.027,88 

Infrastrukturni objekti 1.631.537,56 

Infrastrukturni objekti GJS 3.236.950,66 

Sklad za finančne naložbe drugi 121.961,25 

Sredstva dana v upravljanje posrednim PU 1.983.604,60 

Sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem 784.353,59 

Presežek prihodkov oz. odhodkov prejšnjih let  1.565.067,25 

Presežek prihodkov nad odhodki l. 2009 617.605,49 

Dolgoročno posojilo - Banka Koper - 900910 -226.499,00 

skupaj 13.411.487,39 

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

91 Rezervni sklad 29.058 23.133 
 
Rezervni sklad občine Žirovnica je izkazoval otvoritveno stanje 1.1.2009 v višini 23.133,38 EUR. V 
sklad so bila vplačana sredstva v višini 5.000,00 EUR in pripisane obresti v višini 924,80 EUR. Končno 
stanje sklada na dan 31.12.2009 je 29.058,18 EUR. 
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  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
92 Dolgoročno razmejeni prihodki 16.473 22.447 
Postavka zajema odložene prihodke iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki občini 
Žirovnica pripadajo na podlagi delitvene bilance v višini 16.473,28. 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
96 Dolgoročne finančne obveznosti 226.499 0 
 
Med dolgoročno prejetimi posojili je izkazan znesek najetega posojila pri Banki Koper d.d. v višini 
glavnice 226.499 EUR in ročnostjo 11 let. Posojilo je bilo najeto na podlagi javnega razpisa za 
dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture 
(Uradni l. RS, št. 79/09, z dne 9.10.2009), katerega je objavil Javni sklad RS za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja. Predmet prijave je bila izgradnja Večnamenske dvorane pri OŠ Žirovnica. 
 
 
 
 
5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ŽIROVNICA (01392-7777000010) ZA 
LETO 2009 

 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
 
1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: 
EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki 
nočnih depozitov. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem 
EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v 
Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev 
sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi 
zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri 
poslovnih bankah. 
 
1.2. Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03921) za leto 
2009 izdelani samostojni računovodski izkazi.  
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo 

proračunu pripadajočega dela presežka;  
b) v tokovih pa se ne izkažejo:  
- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na 

poslovne banke in 
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov 

PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno 
združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v 
nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 

 
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev 

sistema EZRO 
 
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
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Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO 
in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2009 
znaša 344.832,39 EUR.  
 
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2009 (v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 

Denar na računu EZRO -344.832,39 

Nočni depoziti  345.151,37 

Skupaj      318,98 

 
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO 
enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 
 

Denarna sredstva 
v knjigi EZRO 

= Stanje računa EZRO pri 
Banki Slovenije 

= Stanje ZP + Σ stanj podračunov PU EZRO 

 
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12.2009 (v eurih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 248.800,40 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 96.031,99 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 344.832,39 

4. Zakladniški podračun občine -345.151,37 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 318,98 

 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
 
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. 
Stanje nezapadlih obveznosti (konti skupine 24) znaša 378,58 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP 
do PU Občina Žirovnica v višini 324,39 EUR ter obveznosti do PU Osnovna šola Žirovnica v višini 54,19 
EUR.  
 
Stanje nezapadlih terjatev (konto skupine 16) znaša 405,77 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova 
obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (GB d.d.) v višini 405,72 EUR in obresti za stanje 
sredstev EZRO pri Banki Slovenije v višini 0,05 EUR. 
 
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in 

obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 
 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti   4.190,23 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR  3.871,25 

4029 Drugi operativni odhodki  0,00 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 346,10 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  -27,12 
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3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,  ZP in računu EZRO (v eurih) 

Vrsta računa Stanje na dan 
31. 12. 2009 

(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2008 

(2) 

Sprememba stanja  
denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU -344.832,39 -225.840,78 118.991,61 

ZP 345.151,37 226.186,88 118.964,49 

EZRO 318,98 346,10 27,12 

 
3.3. Presežek upravljanja 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja 
s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.  
 
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2008 in 2009 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2008 346,10 

2009 318,98 

 


