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PRORAČUN
OBČINE LOG - DRAGOMER
ZA LETO 2007

Številka: 101/2007
Dragomer, junij 2007

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 55/2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993 in dopolnitve),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002, 127/2006, 14/2007) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št.
33/2007) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na svoji 5. redni seji dne 14. 6. 2007
sprejel
O D L O K
O PRORAČUNU OBČINE LOG - DRAGOMER ZA LETO 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Log - Dragomer za leto 2007 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
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Proračun leta 2007
2.085.286
1.786.710
1.629.882
1.427.752
130.230
71.900
156.828
12.428
1.500
900
0
142.000
103.148
0
103.148
100
100
1

74
740
II
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431

TRANSFERNI PRIHODKI (740)
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

195.328
195.328
2.097.451
603.979
51.653
6.555
486.757
0
59.014
765.953
49.000
281.949
71.090
363.914
644.054
644.054
83.465
20.865
62.600
-12.165

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2007
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
0
DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
0
DELEŽEV
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
0
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2007
VII ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
-12.165
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
0
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
12.165
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
12.165
LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
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Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na
spletni strani Občine Vrhnika.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. Za izvrševanje proračuna je
odgovoren župan Občine Log - Dragomer.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
• namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/1993, 87/2001 in 110/2002, 105/2006), ki se porabljajo za nakup opreme za
zagotavljanje požarne varnosti,
• prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje
investicij v kanalizacijska omrežja,
• prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo
za financiranje investicij v sanacijo deponije,
• prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za
obnavljanje objektov in opreme,
• drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi,
• prejeta sredstva iz proračuna Občine Vrhnika, ki jih občina Log – Dragomer dobi na
podlagi dogovora o delitvi premoženja iz naslova kupnine od prodaje kapitalskih naložb
občine v podjetju CRO Vrhnika d.o.o., katerega ustanovitelja sta Občina Vrhnika (z
delitvijo občine Občina Vrhnika in Občina Log – Dragomer) in KPV, d.d., ki se vplača v
proračun Občine Vrhnika v letu 2007, se nameni za: nakup stanovanjske zgradbe in
zemljišča za pokopališče, dokumentacijo za regionalno cesto RII 409, dokumentacijo za
čistilno napravo in delno izgradnjo ceste Lukovica – Žabnica – Vnanje Gorice.
Pravice porabe na proračunski postavki 06005 - sredstva za usklajevanje plačnih
nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna
ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu
neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar – junij 2007 in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
•

razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika.

•

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih
financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve.

•

odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe.

•

odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.

•

če se po sprejemu proračuna
nove obveznosti za proračun,
izdatkov za ta namen v okviru
določen s proračunom, ali s
sredstev.

•

odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 835 EUR, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne štejejo dolgovi do
občine iz naslova obveznih dajatev.

•

odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami.

•

samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2. O izvršenih transakcijah
polletno poroča občinskemu svetu.

•

izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja.

•

sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg
večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je
prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov

odloča o porabi sredstev na proračunskih postavkah:
o 04001 Občinske prireditve,
o 14001 Stroški promocije občine,
o 20001 Stroški humanitarnih dejavnosti – druge organizacije.

•

odloča o porabi sredstev na proračunski postavki 08001 Varnost v cestnem prometu,
Preventiva in vzgoja v cestnem prometu, na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.

•

odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
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•

opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
7. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi v letu 2007 so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 28.014 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28.014 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občine. Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za
plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa
največ dvakrat mesečno in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri
čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih proračunov, določenih v Zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje
drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s
posameznim zavodom.
Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov se nakazujejo trimesečno.
Sredstva za nakup oziroma obnavljanje opreme se neposrednim uporabnikom dodeljujejo
trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
9. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev,
ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva
dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad
vrednostjo, določeno z Zakonom o javnih naročilih in Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale
odobrena sredstva.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog
najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo
plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
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Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 do 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi
občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za
izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega
sveta, če bi takšna pridobitev povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji,
ki bi lahko povzročili obveznost za občino.
13. člen
(načrt nabav in gradenj)
V roku enega meseca po uveljavitvi Odloka o proračunu občine Log - Dragomer za leto 2007
sprejme župan načrt nabav in gradenj za leto 2007.
Nabava osnovnega sredstva, naročilo gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se
lahko prične:
• če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 2007,
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•

ko župan izda sklep o pričetku realizacije posamezne postavke iz načrta na podlagi
preveritve likvidnostnega stanja proračuna.
14. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)

Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno
polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje
proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od
prodaje kapitalskih naložb, ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup
kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan nakup kapitalskih naložb in odplačila
dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna določi za finance pristojni organ
občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2007 ne zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Log - Dragomer, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic
100.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to
višino pa občinski svet.
16. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2007 zadolžijo
do skupne višine 100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o
zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
17. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv
na upravljanje)
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2007
zadolžijo do skupne višine 50.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.
Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski
svet.
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5. NALOGE NADZORNEGA ODBORA
18. člen
(naloge NO)
Nadzorni odbor:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Log - Dragomer v letu 2008, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije. Posebni
del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika,
www.vrhnika.si.
Številka: 101/2007
Dragomer, dne 15. junija 2007
OBČINA LOG - DRAGOMER
ŽUPAN
Mladen Sumina
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PRORAČUN OBČINE LOG - DRAGOMER ZA LETO 2007
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine

v EUR
SP07

2.085.286
1.786.710
1.629.882
1.427.752
1.427.752
1.427.752

130.230
75.970

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

1.500
44.700

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

29.400
370

7031 Davki na premičnine
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703201 Zamudne obresti davkov občanov

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev

7103 Prihodki od premoženja
710304 Prihodki od drugih najemnin

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz ZUT)

250
250

6.810
6.800
10

47.200
7.000
40.000
200

71.900
2.900
2.900

69.000
63.000
1.700
4.300

156.828
12.428
4.978
4.978

1.450
1.300
150

6.000
6.000

1.500
1.500
1.500

712 Globe in druge denarne kazni

900

7120 Globe in druge denarne kazni

900

712001 Globe za prekrške
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
72210001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
72210002 Prihodki od menjave zemljišč

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

v EUR
SP07

103.148
103.148
103.148
15.532
87.616

100
100

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

100

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

100

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki

v EUR
SP07

2.097.451
603.979
51.653
38.287

400000 Osnovne plače
400001 Splošni dodatki

30.825
7.462

4001 Regres za letni dopust

3.230

400100 Regres za letni dopust

3.230

4002 Povračila in nadomestila

1.900

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

4003 Sredstva za delovno uspešnost
40030000 Sredstva za delovno uspešnost
40030001 Sredstva za delovno uspešnost - direktor

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje

1.400
500

3.306
547
2.759

3.528
3.528

1.402
402
1.000

6.555
3.329
3.329

2.666
2.467
199

23

401200 Prispevek za zaposlovanje

23

4013 Prispevek za starševsko varstvo

37

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
402099 Drugi splošni material in storitve
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 Založniške in tiskarske storitve

v EUR
SP07

486.757
86.085
3.125
4.425
2.050
1.000
21.310

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005 Stroški prevajalskih storitev
402006 Stroški oglaševalskih storitev

4.000
200
3.000

402007 Računalniške storitve
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

27.200
15.000

402009 Izdatki za reprezentanco

4.775

4021 Posebni material in storitve

800

402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203
402204
402205
402206
402299

Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja
402400
402401
402402
402404

Dnevnice za službena potovanja v državi
Hotelske in restavracijske storitve v državi
Stroški prevoza v državi
Hotelske in restavracijske storitve v tujini

4025 Tekoče vzdrževanje
402500
402503
402511
402514

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Tekoče vzdrževanje druge opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

4028 Davek na izplačane plače
402800 Davek na izplačane plače

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

800

35.908
24.712
1.183
1.000
150
2.125
1.738
5.000

1.500
1.500

5.089
462
450
4.165
12

171.686
100
142.500
21.086
8.000

4.064
4.064

1.688
1.688

179.937
5.625

402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

99.729
2.500
3.000

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

10.000
1.200
1.600

402931 Plačila bančnih storitev
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije
402937 Stroški davčnih postopkov
402999 Drugi operativni odhodki
40299901 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu
40299902 Prometna varnost

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem
410099 Druge subvencije javnim podjetjem

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 Darilo ob rojstvu otroka

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411213 Denarna socialna pomoč

v EUR
SP07

765.953
49.000
35.000
25.000
10.000

14.000
9.000
5.000

281.949
8.000
8.000

1.100
1.100

4119 Drugi transferi posameznikom

272.849

411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi

10.000
6.699

411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411912 Plačilo posmrtnin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

30.000
2.500
215.000
8.650

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

71.090

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

71.090

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
41200001 Sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa
41200002 Program športa, izobraževanje, usposabljanje

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

4132 Tekoči transferi v javne sklade
413200 Tekoči transferi v javne sklade

4133 Tekoči transferi v javne zavode
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - vzdrževanje in obnova
41330202 Tekoči transferi v javne zavode - materialni stroški
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

v EUR
SP07

644.054
644.054
80.000
80.000

4201 Nakup prevoznih sredstev

62.594

420101 Nakup avtomobilov

62.594

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420202 Nakup strojne računalniške opreme

58.194
20.000
15.000

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420233 Nakup gasilske opreme
420237 Nakup opreme za varovanje

8.000
3.300
3.000

420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

2.000
6.894

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč
42060001 Menjava zemljišč

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijsk
inženiring
420804
42080401
42080402
42080403
42080404

Načrti in druga projektna dokumentacija
Izdelava DIIP-ov
Generalna rešitev
Kataster
Čistilna naprava - dokumentacija

81.390
21.000
60.390

9.500
9.500

122.616
35.000
87.616

229.760
118.000
17.260
42.000
12.500
40.000

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

83.465
20.865

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

20.865

431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

20.865

62.600

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

62.600

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

62.600
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR
SP07

-12.165

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

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

-13.615

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

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

416.778

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
SP07

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil

0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

0
0
0

0

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

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR
SP07

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
0

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti

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

0
0

-12.165

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

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

12.165

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA

12.165

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007
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PRORAČUN OBČINE LOG - DRAGOMER ZA LETO 2007
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Log - Dragomer za leto 2007 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR
SP07

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

OBČINSKI SVET

77.852

01

POLITIČNI SISTEM

77.852

0101

Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije
402000
402003
402009
402099
402200
402205
402206
402400
402401
402402
402900

Pisarniški material in storitve
Založniške in tiskarske storitve
Izdatki za reprezentanco
Drugi splošni material in storitve
Električna energija
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Dnevnice za službena potovanja v državi
Hotelske in restavracijske storitve v državi
Stroški prevoza v državi
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

01004 Financiranje političnih strank
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

01009 Povrnitev stroškov volilne kampanje 2006
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01005 Izvedba volitev
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

77.852
74.802
35.842
35.842

27.571
27.571

6.030
1.300
900
300
2.500
50
100
150
50
50
130
500

5.000
5.000

359
359

3.050
3.050
1.200
50

402003 Založniške in tiskarske storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402200 Električna energija

500
200
50

402206 Poštnina in kurirske storitve
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

50
1.000
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A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
SP07

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

NADZORNI ODBOR

8.402

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8.402

0203

Fiskalni nadzor

8.402

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

02002 Materialni stroški - nadzorni odbor

8.402
6.893
6.893

1.509

402000 Pisarniški material in storitve
402003 Založniške in tiskarske storitve

325
225

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija

75
625
12

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
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A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

3000 - ŽUPAN

v EUR
SP07

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

ŽUPAN
01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01006 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

01007 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

01008 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupan

100.852
32.038
32.038
32.038
18.384
18.384

7.054
7.054

6.600

402005 Stroški prevajalskih storitev
402009 Izdatki za reprezentanco

200
4.200

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi

100
100
2.000

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

5.300

0403

Druge skupne administrativne službe

5.300

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04001 Občinske prireditve
402999 Drugi operativni odhodki

5.300
5.300
5.300

14

GOSPODARSTVO

4.200

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.200

14039001 Promocija občine
14001 Stroški promocije občine
402999 Drugi operativni odhodki

4.200
4.200
4.200

20

SOCIALNO VARSTVO

300

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

300

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20001 Stroški humanitarnih dejavnosti - druge organizacije
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

2303

300
300
300

59.014
28.014
28.014
28.014
28.014

Splošna proračunska rezervacija

31.000

23039001 Splošna proračunska rezervacija

31.000

23002 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007
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4000

OBČINSKA UPRAVA

1.910.345

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8.914

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

8.914

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

8.914

02003 Plačilo stroškov plačilnega prometa

1.830

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev

02004 Plačilo stroškov za bančne storitve - vodenje računa
402931 Plačila bančnih storitev

02005 Plačilo storitev Davčne uprave Republike Slovenije
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije

02006 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

1.600
230

20
20

3.000
3.000

4.064
4.064

22.200
22.200

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

12.200

04002 Stroški obveščanja javnosti

7.200

402006 Stroški oglaševalskih storitev
402007 Računalniške storitve

04004 Celostna podoba občine, grb, zastava
402999 Drugi operativni odhodki

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04003 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06001 Članarine institucijam lokalne samouprave
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06002 Sofinanciranje RRP RRA LUR
402999 Drugi operativni odhodki

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

3.000
4.200

5.000
5.000

10.000
10.000
10.000

201.009
4.200
1.200
1.200
1.200

3.000
3.000
3.000
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0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
06003 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava
400000 Osnovne plače
400001 Splošni dodatki
400100 Regres za letni dopust
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
40030000 Sredstva za delovno uspešnost
40030001 Sredstva za delovno uspešnost - direktor

196.809
134.709
59.219
30.148
7.462
3.230
1.400
500
547
2.759

400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

3.528
402
1.000

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

3.329
2.467
199

401200
401300
401500
402800

23
37
500
1.688

Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Davek na izplačane plače

06004 Materialni stroški - občinska uprava
402000
402001
402002
402004
402007
402008
402199
402200
402201
402203
402204
402205
402206
402400
402401

Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Računalniške storitve
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
Drugi posebni materiali in storitve
Električna energija
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Dnevnice za službena potovanja v državi
Hotelske in restavracijske storitve v državi

54.333
1.600
2.000
1.000
4.000
15.000
10.000
800
1.000
1.183
1.000
150
2.000
1.500
300
300

402402 Stroški prevoza v državi
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

2.000
5.000
2.500

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402999 Drugi operativni odhodki

2.000
1.000

06005 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij - občinska uprava
400000 Osnovne plače

06009 Medobčinska notranja revizijska služba
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06010 Medobčinski inšpektorat
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06011 Odločbe o komunalnem prispevku
402999 Drugi operativni odhodki

06012 Program opremljanja za Občino Log - Dragomer
402999 Drugi operativni odhodki

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06006 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme
(razen računalniške), prevoznih sredstev
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
420200 Nakup pisarniškega pohištva

62.100
39.100
100
20.000

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420237 Nakup opreme za varovanje
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

8.000
3.000
2.000

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6.000

06007 Nakup računalniške opreme

15.000

420202 Nakup strojne računalniške opreme

15.000

06008 Tekoče vzdrževanje programske opreme

8.000

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

8.000

113.878
113.878

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

8.480

07001 Opremljanje in organiziranje civilne zaščite

8.480

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07002 Dejavnost civilne zaščite
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402999 Drugi operativni odhodki

07003 Dejavnost gasilskih društev
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

07004 Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost

1.586
6.894

105.398
4.233
800
1.000
2.433

35.271
35.271

62.594

420101 Nakup avtomobilov

62.594

07005 Poraba požarne takse

3.300

420233 Nakup gasilske opreme

3.300

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

5.600

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

5.600

08029001 Prometna varnost
08001 Varnost v cestnem prometu
40299901 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu
40299902 Prometna varnost

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 Javna dela
410099 Druge subvencije javnim podjetjem

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007
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11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11002 Pomoči v kmetijstvu
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11001 Oskrba zapuščenih živali
402999 Drugi operativni odhodki

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11003 Gozdne ceste
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

14.000
9.000
9.000
9.000
9.000

1.500
1.500
1.500
1.500

3.500
3.500
3.500
3.500

275.450
275.450
110.000

13001 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje

80.000

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

80.000

13002 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje

30.000

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

30.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13003 Lukovica - Žabnica - Vnanje Gorice
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13004 Ceste - dokumentacija
42080401 Izdelava DIIP-ov

13029004 Cestna razsvetljava
13005 Vzdrževanje javne razsvetljave
402200 Električna energija
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

13006 Javna razsvetljava Vrhovčeva
420401 Novogradnje

13009 Javna razsvetljava Cesta Dolomitskega odreda
420401 Novogradnje

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13011 Regionalna cesta RII 409
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

61.350
56.090
56.090

5.260
5.260

64.100
43.100
23.600
19.500

10.000
10.000

11.000
11.000

40.000
40.000
40.000
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14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14002 Razpis - gospodarstvo
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

14003 Sofinanciranje Podjetniškega centra Vrhnka
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Sanacija črnih odlagališč
402299 Druge storitve komunikacij in komunale

11.000
11.000
5.000
5.000

6.000
6.000

162.800
159.800
49.300
5.000
5.000

15003 Pometanje in čiščenje lokalnih cest

15.000

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.000

15004 Subvencioniranje cen
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem

15005 Sanacija deponije - taksa
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15006 Čiščenje meteornih in fekalnih sistemov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15007 Kanalizacija - dokumentacija
42080401 Izdelava DIIP-ov
42080402 Generalna rešitev
42080403 Kataster
42080404 Čistilna naprava - dokumentacija

15029003 Izboljšanje stanja okolja
15002 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

1505

11.000

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15008 Sanacija brežin
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16001 Geodetske evidence
402007 Računalniške storitve

16010 Baza podatkov NUSZ
402999 Drugi operativni odhodki

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

25.000
25.000

4.300
4.300

109.000
8.500
8.500

100.500
6.000
42.000
12.500
40.000

1.500
1.500
1.500

3.000
3.000
3.000
3.000

303.616
68.000
13.000
8.000
8.000

5.000
5.000
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16029003 Prostorsko načrtovanje
16002 Zunanji urbanist
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

16003 Občinski prostorski načrt
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16004 Revizije prostorskih aktov in novelacija PUP-ov
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16005 OLN Snežak
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16011 OLN Malenščica
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16006 Vodovod - dokumentacija
42080401 Izdelava DIIP-ov

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16009 Urejanje pokopališč
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420600 Nakup zemljišč

16039003 Objekti za rekreacijo
18012 Otroško igrišče Jordanov kot
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16008 Urejanje zemljišč
402937 Stroški davčnih postopkov
420600 Nakup zemljišč
42060001 Menjava zemljišč
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17001 Prispevek ZZZS
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba
17002 Mrliško ogledna služba
411912 Plačilo posmrtnin

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

55.000
5.000
5.000

30.000
30.000

2.000
2.000

15.000
15.000

3.000
3.000

103.000
6.000
6.000
6.000

95.000
95.000
80.000
15.000

2.000
2.000
2.000

132.616
132.616
132.616
5.000
20.000
87.616
20.000

26.500
26.500
24.000
24.000
24.000

2.500
2.500
2.500
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18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18002 Sakralni spomeniki
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1803

89.895
1.000
1.000
1.000
1.000

Programi v kulturi

38.870

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

21.000

18003 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18004 Cankarjeva knjižnica Vrhnka - nakup knjig
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18005 Založništvo
402003 Založniške in tiskarske storitve

18039003 Ljubiteljska kultura
18006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti

8.000
8.000

8.000
8.000

5.000
5.000

1.000
1.000

413200 Tekoči transferi v javne sklade

1.000

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

16.870

18008 Naš časopis
402003 Založniške in tiskarske storitve
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1804

Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
18001 Veterani
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18009 Razpis šport
41200001 Sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa
41200002 Program športa, izobraževanje, usposabljanje

18010 Športni park Dragomer
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18011 Športni park Log
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
19001 Vrtec Log - Dragomer - letovanje, zimovanje
411902 Doplačila za šolo v naravi

19002 Vrtec Log - Dragomer - 20 % cene
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

16.870
14.685
2.185

500
500
500
500

49.525
49.525
22.660
18.360
4.300

23.865
3.000
20.865

3.000
3.000

612.483
337.100
337.100
2.100
2.100

70.000
70.000
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19003 Vrtec Log - Dragomer - plačilo razlike v ceni
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19004 Vrtec Log - Dragomer - kritje razlike 8. člen in 10. člen
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19005 Drugi vrtci - druge občine - 20 % cene
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19006 Drugi vrtci - druge občine - plačilo razlike v ceni
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19007 Drugi vrtci - druge občine - program s prilagojenim izvajanjem
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19008 Vrtec Log - Dragomer - vzdrževanje in obnova
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19012 Vrtec Log - Dragomer

1903

150.000
150.000

20.000
20.000

15.000
15.000

55.000
55.000

10.000
10.000

10.000
10.000

5.000

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000

Primarno in sekundarno izobraževanje

275.383

19039001 Osnovno šolstvo
19009 Stroški nagrad odličnjakom
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

19010 OŠ Log - Dragomer
411900
411902
413300
413301
41330201
41330202

Regresiranje prevozov v šolo
Doplačila za šolo v naravi
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
Tekoči transferi v javne zavode - vzdrževanje in obnova

Tekoči transferi v javne zavode - materialni stroški
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19039002 Glasbeno šolstvo
19011 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

271.383
250
250

271.133
10.000
4.599
42.631
5.771
65.515
72.668
7.349
62.600

4.000
4.000
4.000

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

8.000

20029001 Drugi programi v pomoč družini

8.000

20002 Darilo ob rojstvu otroka

8.000

411103 Darilo ob rojstvu otroka

8.000

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo
20003 Preventivni in drugi programi
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20049002 Socialno varstvo invalidov
20005 Financiranje družinskega pomočnika
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

53.000

45.000
5.500
5.500
1.000
4.500

17.900
2.900
2.900
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A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR
SP07

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
20006 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

20049003 Socialno varstvo starih
20007 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

20008 Pomoč na domu
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20010 Sofinanciranje socialnega varstva materialno ogroženih
411213 Denarna socialna pomoč

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20009 Sofinanciranje Rdečega križa
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

15.000
15.000

19.500
15.000
15.000

4.500
4.500

1.100
1.100
1.100

1.000
1.000
1.000
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 - 2011
PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
06

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Po L. 2011

OBČINSKA UPRAVA

0

741.519

1.288.167

1.184.264

312.187

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA

0

54.000

0

0

0

0

0

0

54.000

0

0

0

0

0

0

54.000

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB208-07-0001Nakup pisarniškega pohištva

20.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0002Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

8.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0003Nakup telekomunikacijske opreme

2.000

01.01.2007

31.01.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0004Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0005Nakup računalniške opreme

15.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0037Nakup opreme za varovanje

01.01.2007

31.12.2007

0

8.000

0

0

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0

72.788

0

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0

72.788

0

0

0

0

0

0

6.894

0

0

0

0

0

0

6.894

0

0

0

0

0

0

6.894

0

0

0

0

0

0

65.894

0

0

0

0

0

0

62.594

0

0

0

0

0

0

62.594

0

0

0

0

0

3.000

PV - Lastna proračunska sredstva

07

v EUR
Pred L. 2007

0703
07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB208-07-0006Nakup opreme - CZ

6.894

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB208-07-0007Nakup gasilskega avtomobila

62.594

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0008Nakup gasilske opreme - poraba požarne takse

3.300

01.01.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

31.12.2007

0

3.300

0

0

0

0

0

0

3.300

0

0

0

0

0
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PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
11

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Vrednost
projekta*

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Po L. 2011

0

12.500

12.500

12.500

12.500

0

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

0

9.000

9.000

9.000

9.000

0

0

0

9.000

9.000

9.000

9.000

0

0

0

9.000

9.000

9.000

9.000

0

0

0

9.000

9.000

9.000

9.000

0

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

0

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

0

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

0

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

0

0

0

122.350

121.708

62.264

30.187

0

0

0

122.350

121.708

62.264

30.187

0

0

0

61.350

61.708

62.264

30.187

0

0

0

56.090

56.448

57.004

24.927

0

0

0
0

14.361
41.729

14.719
41.729

20.116
36.888

20.619
4.308

0
0

0
0

11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB208-07-0009Razpis kmetijstvo

36.000

01.01.2007

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB208-07-0010Gozdne ceste

14.000

01.01.2007

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB208-07-0011Lukovica - Žabnica - Vnanje Gorice - cesta

194.469

01.01.2007

31.12.2010

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0012Izelava DIIP-ov

21.040

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB208-07-0013Javna razsvetljava Vrhovčeva

10.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0035Javna razsvetljava - Cesta Dolomitskega odreda

11.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB208-07-0038Regionalna cesta RII 409

0

01.01.2007

31.12.2008

PV - Lastna proračunska sredstva

14

Leto 2007

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

13

v EUR
Pred L. 2007

GOSPODARSTVO

1402
14029001

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB208-07-0016Razpis gospodarstvo

5.000

01.01.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

31.12.2007

0

5.260

5.260

5.260

5.260

0

0

0

5.260

5.260

5.260

5.260

0

0

0

21.000

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

0

0

40.000

60.000

0

0

0

0

0

40.000

60.000

0

0

0

0

0

40.000

60.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0
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PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
15

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Vrednost
projekta*

Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Po L. 2011

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0

107.800

853.500

853.500

18.500

0

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

104.800

853.500

853.500

18.500

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

0

100.500

853.500

853.500

18.500

0

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB208-07-0017Sanacija deponije - taksa

4.300

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB208-07-0018Kanalizacija - izdelava DIIP-ov

24.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0019Generalna rešitev

42.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0020Kataster

50.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0021Čistilna naprava - dokumentacija

40.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0034Izgradnja čistilne naprave

0

01.01.2008

31.12.2009

PV - Lastna proračunska sredstva

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB208-07-0022Sanacija brežin

3.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

16

v EUR
Pred L. 2007

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

OB208-07-0023Občinski prostorski načrt

60.000

01.01.2007

31.12.2008

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0024Revizije prostorskih aktov in novelacija PUP-ov

2.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0025OLN Snežak

15.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0039OLN Malenščica

3.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB208-07-0026Vodovod - izdelava DIIP-ov

24.000

01.01.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

31.12.2010

0

42.000

0

0

0

0

0

0

42.000

0

0

0

0

0

0

12.500

12.500

12.500

12.500

0

0

0

12.500

12.500

12.500

12.500

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

835.000

835.000

0

0

0

0

0

835.000

835.000

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

278.616

226.000

191.000

186.000

0

0

0

50.000

30.000

0

0

0

0

0

50.000

30.000

0

0

0

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

101.000

16.000

11.000

6.000

0

0

0

6.000

16.000

11.000

6.000

0

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0
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PRORAČUN 2007 - JUNIJ 2007

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB208-07-0027Hidranti

15.000

01.01.2007

31.12.2009

PV - Lastna proračunska sredstva
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB208-07-0028Pokopališče - nakup zemljišč in stavbe

95.000

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

OB208-07-0029Urejanje zemljišč - nakup zemljišč

140.000

01.01.2007

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0030Urejanje zemljišč - menjava zemljišč

387.616

01.01.2007

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva
OB208-07-0031Urejanje zemljišč - meritve in parcelacije

140.000

01.01.2007

31.12.2010

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

OB208-07-0032Športni park Dragomer

30.324

01.01.2007

31.12.2008

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB208-07-0040Vrtec Log - Dragomer - ureditev prostorov

0

01.01.2007

31.12.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB208-07-0033OŠ Log - Dragomer

257.600

01.01.2007

PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

Skupaj NRP:

31.12.2010

v EUR
Pred L. 2007

Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Po L. 2011

0

0

10.000

5.000

0

0

0

0

0

10.000

5.000

0

0

0

0

95.000

0

0

0

0

0

0

95.000

0

0

0

0

0

0

95.000

0

0

0

0

0

0

127.616

180.000

180.000

180.000

0

0

0

127.616

180.000

180.000

180.000

0

0

0

20.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

20.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

87.616

100.000

100.000

100.000

0

0

0

87.616

100.000

100.000

100.000

0

0

0

20.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

20.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

20.865

9.459

0

0

0

0

0

20.865

9.459

0

0

0

0

0

20.865

9.459

0

0

0

0

0

20.865

9.459

0

0

0

0

0

20.865

9.459

0

0

0

0

0

67.600

65.000

65.000

65.000

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

62.600

65.000

65.000

65.000

0

0

0

62.600

65.000

65.000

65.000

0

0

0

62.600

65.000

65.000

65.000

0

0

0

62.600

65.000

65.000

65.000

0

0

0

741.519

1.288.167

1.184.264

312.187

0

0
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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOG – DRAGOMER ZA LETO 2007
1. UVOD
Pri pripravi Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2007 so se upoštevali
Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, pripravljeni v maju 2006 s strani
Ministrstva za finance, Urada za makroekonomske analize in razvoj, dokument Primerna
poraba občin, prihodek občin iz glavarine in finančna izravnava za leti 2007 in 2008, ki ga je
Ministrstvo za finance pripravilo 27. 12. 2006, ter Navodilo za načrtovanje sredstev za plače,
prispevke in davek v letu 2006 in 2007.

2. SPLOŠNI DEL
Splošni del vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki, ki obsegajo davčne prihodke,
nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih
blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov so izkazani vsi odhodki, ki zajemajo tekoče
odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere. V splošnem delu
proračuna so vključeni vsi prihodki in vsi odhodki vseh neposrednih proračunskih
uporabnikov Občine Vrhnika.
V računu finančnih terjatev in naložb so na strani prejemkov prikazani prilivi od prodaje
naložb v privatnih podjetjih. Kljub neuspeli prodaji osnovnega kapitala družbe CRO Vrhnika,
d.o.o., ki je bila predvidena v proračunu Občine Vrhnika v letih 2005 in 2006, prodajo Občina
Vrhnika ponovno uvršča v Program prodaje stvarnega premoženja Občine Vrhnika za leto
2007. Osnovni kapital družbe CRO Vrhnika je predmet delitve premoženja med Občino
Vrhnika in Občino Log – Dragomer. Tudi Občina Log – Dragomer uvršča prodajo v Program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007, kjer je prodaja natančneje opredeljena. Na
strani izdatkov v letu 2007 ni planirano povečanje kapitalskih deležev. Drugi izdatki v računu
finančnih terjatev imajo značaj danih posojil, katere pa nihče od neposrednih proračunskih
porabnikov ni planiral.
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov. V letu 2007 ni
predvidenih zadolžitev.
Proračun za leto 2007 je naravnan v pripravo pogojev in izvedbo projektov za razvoj občine.
Širša področja, v katera so predvidena največja vlaganja, so:
1. Varovanje okolja
2. Komunalna dejavnost
3. Prometna dostopnost in varnost
V proračun leta 2007 se v skladu z Zakonom o javnih financah vključijo tudi plačane
obveznosti v obdobju oz. obdobjih začasnega financiranja.
Pri pripravi smo upoštevali tudi vse zakonske naloge, ki jih je občina obvezna financirati. Ta
del nalog predstavlja večji del proračuna, malo sredstev pa ostaja za investicije. Investicije se
v večji meri pokrivajo iz kapitalskih prihodkov. Preostanek sredstev za investicije je možno
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zagotavljati iz naslova kreditov in tekočih prihodkov, kjer precej sredstev za financiranje
investicij predstavljajo namenski prihodki – takse.
V računu financiranja v letu 2007 ni planiranih dolgoročnih in kratkoročnih zadolžitev.
PRIHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA
V skladu z Zakonom o javnih financah se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini. Prav tako iz istega zakona izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna
občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali
ne. Zato morajo biti vsi prihodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna zajeti
v občinskem proračunu.
V občinskem proračunu so tako zajeti tudi izvirni prihodki bivših krajevnih skupnosti
(najemnine, obresti,…), saj je Občina Log – Dragomer pravna naslednica Krajevne skupnosti
Log in Krajevne skupnosti Dragomer - Lukovica.
Pri prihodkih Občine Log - Dragomer za leto 2007 je upoštevana delitev občine in realizacija
proračuna Občine Vrhnika za leto 2006.
70 DAVČNI PRIHODKI
Najpomembnejši vir davčnih prihodkov je dohodnina - odstopljeni vir občinam (700020). Pri
planiranju smo izhajali iz dokumenta Primerna poraba občin, prihodek občin iz glavarine in
finančna izravnava za leti 2007 in 2008, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance 27. 12.
2006.
Občini v skladu z zakonom, ki ureja posamezen davek, pripadajo še prihodki od:
o davka na nepremičnine, med katerimi je najpomembnejše nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, ki je planirano glede delitev občine in povišanje vrednosti točke za
obračun nadomestila
o davka na vodna plovila
o davka na promet nepremičnin
o davka na dediščine in darila
o davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in
Ostali višji prihodki, ki se vključujejo med davčne prihodke so še:
o Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700), ki je
namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav. Gre za
sredstva, ki jih zbira Komunalno podjetja Vrhnika d.d. kot izvajalec gospodarske javne
službe na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Za
leto 2007 se predvideva, da naj bi bile omenjene dajatve zbrane v višini 63.000,00 EUR.
V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo investicij, jih je potrebno odvesti v
državni proračun.
o Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (704719) – gre za
namenski prihodek, ki ga plačujejo občani ob plačilu cene odvoza odpadkov. Prihodki se
morajo porabiti za investicije vezane na odlaganje odpadkov, v nasprotnem primeru je
potrebno takso nakazati v državni proračun.
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Pri nedavčnih prihodkih so planirani naslednji prihodki:
o udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710), kjer so vključeni prihodki od
udeležbe na dobičku javnih in drugih podjetij (prihodki iz naslova dividend), od obresti –
planirane so obresti od sredstev, ki so vezana preko noči (nočni depozit) in tudi nekaj
obresti od vezave sredstev, saj pričakujemo, da bo v posameznih obdobjih prihajalo do
presežka sredstev, ki ga bo možno za krajši čas tudi vezati; prihodki od premoženja prihodki od najemnin grobov.
o takse in pristojbine (711) – planirani so prilivi od upravnih taks.
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globe in druge denarne kazni (712) - planirane so kazni za prekrške (712001). Planirana
so minimalna sredstva, saj se pričakuje, da se bo Občina Log – Dragomer v drugi
polovici leta 2007 priključila v medobčinski inšpektorat, ki opravlja nadzor nad
izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. Planirani so tudi
prihodki od nadomestil od degradacij in uzurpacij prostora, kljub temu, da je legalizacija
črnih gradenj v večji meri zaključena.
drugi nedavčni prihodki (714) - v okviru teh prihodkov so v letu 2007 planirana le sredstva
od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih v času priprave
proračuna ni možno planirati in se realizirajo med letom. Prihodke iz naslova
komunalnega prispevka predstavljajo prispevki, ki jih plačujejo investitorji pred izdajo
gradbenega dovoljenja na območjih, ki so bila komunalno opremljena v preteklih letih.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
Med kapitalske prihodke so vključeni prihodki od prodaje občinskega premoženja. Seznam in
vrednosti premoženja, ki ga občina namerava prodati in menjati v letu 2007, je zajet in
obrazložen v Programu prodaje občinskega premoženja za leto 2007, ki ga sprejme Občinski
svet.
73 PREJETE DONACIJE
V letu 2007 se planirajo prejete donacije v višini 100 EUR.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
V okviru transfernih prihodkov smo planirali sredstva, ki jih bo občina pridobila s strani države
za sofinanciranje investicijskih nalog po 21. členu ZFO-1.
Požarna taksa (740000) se razdeljuje v proračune občin na podlagi Zakona o varstvu pred
požarom in se porablja za nakup opreme za gasilske enote.

3. POSEBNI DEL
V posebnem delu so prikazani odhodki posameznih proračunskih uporabnikov v skladu s
programsko klasifikacijo za vsakega neposrednega proračunskega uporabnika. Zajeti so vsi
odhodki vseh neposrednih proračunskih porabnikov.

1000 OBČINSKI SVET
Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM
Glavni program: 0101 Politični sistem
Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta
• Proračunska postavka: 01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski
svet
Planirana so sredstva za zagotovitev izplačila sejnin občinskim svetnikom. Pri planiranju
je upoštevan 12. člen Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega
funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 293, dne 28.4.2003,
št. 316 dne 27.6.2005), ki določa, da skupni letni znesek sejnin, ki se izplača
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plače župana.
• Proračunska postavka: 01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori,
sveti, komisije
Planirana so sredstva za zagotovitev izplačila sejnin zunanjim članom odborov. Pri
planiranju je prav tako upoštevan 12. člen Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 293,
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dne 28.4.2003, št. 316 dne 27.6.2005), ki določa, da skupni letni znesek sejnin, ki se
izplača posameznemu članu občinskega odbora, ne sme presegati 15 % letne plače
župana.
Proračunska postavka: 01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije
Planirani so materialni stroški za delovanje občinskega sveta, kot so priprava in tisk
gradiva, reprezentanca, komunalne storitve, izdatki za službena potovanja, poštnino in
stroške konferenc, seminarjev, simpozijev. Pod postavko drugi splošni material in storitve
(402099) so planirani stroški snemanja sej in izdelave magnetogramov sej občinskega
sveta.
Proračunska postavka: 01004 Financiranje političnih strank
Zagotavljajo se sredstva za delovanje političnih strank.
Proračunska postavka: 01009 Povrnitev stroškov volilne kampanje 2006
Zagotavljajo se sredstva za povrnitev stroškov volilne kampanje strankam, ki so vložile
zahtevo za povrnitev stroškov.

Podprogram: 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
• Proračunska postavka: 01005 Izvedba volitev
Za morebitno izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti se planirajo sredstva v višini
3.050 EUR. Predvideni so stroški za pisarniški material in storitve, čistilni material,
založniške
in
tiskarske
storitve,
reprezentanco,
električno
energijo
in
poštnino.Zagotavljajo se tudi sredstva za člane volilnih odborov.

2000 NADZORNI ODBOR
Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor
Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
• Proračunska postavka: 02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni
odbor
Planirana so sredstva za izplačila sejnin članom nadzornega odbora.
• Proračunska postavka: 02002 Materialni stroški - nadzorni odbor
Planirani so materialni stroški za delovanje nadzornega odbora, kot so priprava in tisk
gradiva, reprezentanca, komunalne storitve, izdatki za službena potovanja, poštnino in
stroške konferenc, seminarjev, simpozijev. Pod postavko drugi splošni material in storitve
(402099) so planirani stroški snemanja sej in izdelave magnetogramov sej nadzornega
odbora.
• Proračunska postavka: 02003 Stroški investicij - nadzorni odbor
Planiran je nakup glasovalne naprave.

3000 ŽUPAN
Področje proračunske porabe: 01 POLITIČNI SISTEM
Glavni program: 0101 Politični sistem
Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
• Proračunska postavka: 01006 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki
zaposlenim – župan
Planirana so sredstva za plačo župana, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. Plača
župana je bila določena na podlagi uvrstitve v plačilni razred, ki ga določa Odlok o plačah
funkcionarjev. Višina plačilnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju.
• Proračunska postavka: 01007 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan
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Sredstva za plačilo podžupanu za opravljanje funkcije, ki funkcijo opravlja nepoklicno,
skladno s 100. b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.),
ne smejo presegati 40% plače župana. S sklepom je župan določil plačo v dovoljenem
razponu plačilnih razredov na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev. Višina plače je
določena skladno z odlokom v višini 35 % plače župana.
Proračunska postavka: 01008 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan
in podžupan
V okviru materialnih stroškov so planirana sredstva za plačilo prevajalskih storitev,
sredstva za reprezentanco župana (darila ter sredstva za pogostitve uradnih obiskov) ter
sredstva za izdatke za službena potovanja župana in podžupana.

Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
• Proračunska postavka: 04001 Občinske prireditve
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za vse občinske prireditve ob praznikih in drugih
prireditvah.
Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO
Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Podprogram: 14039001 Promocija občine
• Proračunska postavka: 14001 Stroški promocije občine
Sredstva s te postavke dodeljuje izključno župan in so namenjena promociji občine.
Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO
Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
• Proračunska postavka: 20001 Stroški humanitarnih dejavnosti - druge organizacije
V finančnem načrtu župana je tudi postavka – druge organizacije – humanitarna
dejavnost, ki je namenjena različnim fundacijam s področja humanitarnih dejavnosti (Anin
sklad, itd.).
Področje proračunske porabe: 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Podprogram: 23029001 Rezerva občine
• Proračunska postavka: 23001 Proračunska rezerva
Proračunska rezerva za naravne nesreče se uporablja za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5
% prejemkov proračuna. Izločanje v sredstva rezerv ni obvezno.
Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija
Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija
• Proračunska postavka: 23002 Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri
sestavi plana ni bilo mogoče planirati oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva
splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov.
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4000 OBČINSKA UPRAVA
Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
• Proračunska postavka: 02003 Plačilo stroškov plačilnega prometa
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa – provizije Uprave
Republike Slovenije za javna plačila, provizije Banke Slovenije, stroškov prodaje terjatev
in kapitalskih deležev ter sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova morebitnih
bančnih garancij.
• Proračunska postavka: 02004 Plačilo stroškov za bančne storitve – vodenje računa
Sredstva so namenjena za vodenje računa finančnega premoženje Občine Log –
Dragomer pri poslovni banki.
• Proračunska postavka: 02005 Plačilo storitev Davčne uprave Republike Slovenije
Zagotavljajo se sredstva za plačilo storitev za izdajo odločb za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča. Iz postavke so bodo pokrila morebitna plačila za pobiranje
občinskih dajatev (takse,..).
• Proračunska postavka: 02006 Nadomestilo za uporabno stavbnega zemljišča
Iz postavke se bodo krili stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je
dolžna plačati občina za svoje objekte in nezazidana stavbna zeljišča.
Področje proračunske porabe: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
• Proračunska postavka: 04002 Stroški obveščanja javnosti
Zagotavljajo se sredstva za objave in razpise. 4.200 EUR pa se v letu 2007 namenja za
vzpostavitev in vzdrževanje ter obnavljanje internetne strani.
Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
• Proračunska postavka: 04003 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev,
cenitev, pravno zastopanje občine
V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za stroške izvršb, odvetnika, notarja in
cenilca nepremičnin.
Področje proračunske porabe: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Glavni program: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Podprogram: 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
• Proračunska postavka: 06001 Stroški članarin
Občina Log - Dragomer je članica Združenja občin Slovenije, zato se na postavki
zagotavljajo sredstva za plačilo članarin.
Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
• Proračunska postavka: 06002 Sofinanciranje RRP RRA LUR
Pod postavko so planirana sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije
Ljubljanske urbane regije, katere članica bo tudi Občina Log - Dragomer. RRA LUR za
območje občin članic pripravlja skupni regionalni razvojni program LUR.
Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave
Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave
• Proračunska postavka: 06003 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki
zaposlenim - občinska uprava
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Podlaga za izračun so predvidene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom za leti 20072008. Upoštevali smo tudi povečanje izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I.
tarifni razred s 1. 7. 2007. Postavka zagotavlja tudi sredstva za prispevke delodajalca gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač, davek na izplačane plače in
druge izdatke zaposlenim. Za delovno uspešnost zaposlenih (razen direktorja OU) se
namenjajo sredstva v višini 2 % letnih sredstev za osnovne plače. Za direktorja OU se
sredstva za delovno uspešnost izkazujejo ločeno in lahko znašajo največ dve osnovni
mesečni plači direktorja OU, pri čemer se upošteva višina osnovne plače v mesecu
decembru preteklega leta. Ker te plače direktor OU ni prejel, saj občina še ni pričela z
delovanjem, smo pri izračunu upoštevali višino osnovne mesečne plače glede na
razvrstitev v direktorja v plačni razred.
Na postavki so načrtovana sredstva za izplačilo premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju za javne uslužbence in Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.
Proračunska postavka: 06004 Materialni stroški - občinska uprava
Postavka vključuje materialne stroške od pisarniškega materiala, čiščenja upravne
stavbe, varovanja, naročnin na časopise, knjig, revij, računalniških storitev,
računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, stroškov komunalnih storitev (voda,
elektrika,…) za upravno stavbo in drugih operativnih stroškov, ki se nanašajo na
izobraževanje zaposlenih v upravi in plačila storitev različnim organizacijam, ki opravljajo
določene storitve za občino. V letu 2007 so pod kontom Drugi posebni materiali in
storitve planirana tudi sredstva za zdravstvene preglede novo zaposlenih delavcev, ki jih
mora občina zagotavljati skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih. Upoštevane
so stopnje davkov na izplačane plače, ki veljajo v obdobju 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
Proračunska postavka: 06005 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij - občinska
uprava
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so se s 1. 7. 2005 pričela pri
občinah v okviru proračuna na posebni proračunski postavki zbirati sredstva, ki bodo
namenjena odpravljanju ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem
sektorju. Sredstva v ta namen je potrebno zbirati tudi v letu 2007.
Proračunska postavka: 06009 Medobčinska notranja revizijske služba
V kolikor se bo Občina Log – Dragomer vključila v medobčinsko notranjo revizijsko
službo, ki je ustanovljena z odlokom in jo vodi Občina Logatec, ter bo začela z
delovanjem v letu 2007, bo potreben prenos sredstev občini Logatec za delež, ki odpade
na Občino Log - Dragomer.
Proračunska postavka: 06010 Medobčinski inšpektorat
V kolikor se bo Občina Log – Dragomer priključila k delujočemu medobčinskemu
inšpektoratu, ki ga vodi Občina Vrhnika, bo potreben prenos sredstev občini Vrhnika za
delež, ki odpade na Občino Log - Dragomer.
Proračunska postavka: 06011 Odločbe o komunalnem prispevku
Sredstva so namenjena plačilu zunanjega sodelavca za storitev priprave odločb o odmeri
komunalnega prispevka.
Proračunska postavka: 06012 Program opremljanja za Občino Log - Dragomer
V skladu s sprejeto zakonodajo (Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo) se pripravlja Program opremljanja za celotno občino, ki mora biti sprejet
najkasneje do 20.7.2007. Sredstva so namenjena tudi za pripravo morebitnih drugih
programov opremljanja.

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
• Proračunska postavka: 06006 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja
upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih sredstev
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje upravne stavbe. Načrtovan je nakup
pisarniškega pohištva, opreme za tiskanje in razmnoževanje in telekomunikacijske
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opreme, da bo občina lahko začela z delovanjem. Za investicijsko vzdrževanje in obnovo
je v letu 2007 namenjenih 6.000 EUR.
Proračunska postavka: 06007 Nakup računalniške opreme
Planirana so sredstva za nakup nove računalniške opreme za vse zaposlene.
Proračunska postavka: 06008 Tekoče vzdrževanje programske opreme
Za vzdrževanje licenčne programske opreme je v letu 2007 namenjenih 8.000 EUR.

Področje proračunske porabe: 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Občina Log – Dragomer bo morala sprejeti svoj Program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in požarnega varstva za določeno obdobje, zato so sredstva planirana glede na
višino občine Vrhnika in njen program.
Gasilstvo se delno financira iz občinskih sredstev, delno pa tudi s sredstvi požarnega sklada,
ki se oblikujejo na podlagi požarne takse. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva,
pridobljena iz požarne takse. Zavedati se je potrebno, da gre samo za del finančnih sredstev,
saj večji del prispevajo člani s svojim prostovoljnim delom in zbranimi sredstvi od krajanov in
sponzorjev. Na področju požarnega varstva predlagani osnutek finančnega plana za leto
2007 zajema dejavnost javne gasilske službe.
Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
• Proračunska postavka: 07001 Opremljanje in organiziranje civilne zaščite
Zagotavljajo se sredstva za:
¾ tekoče vzdrževanje opreme - opremo za zaščito in reševanje se kupuje in obnavlja
vsako leto in s tem naraščajo tudi morebitni stroški za vzdrževanje.
¾ nakup opreme za enote in službe ZiR
Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
• Proračunska postavka: 07002 Dejavnost civilne zaščite
Sredstva se zagotavljajo za:
¾ sejnine članom štaba Civilne zaščite
¾ stroške za strokovno izobraževanje – osnovno in dopolnilno izobraževanje
pripadnikov enot in služb ZRP v skladu s programom izobraževanja.
¾ civilno zaščito - dejavnost - iz te postavke se financira dejavnost ZiR, kar pomeni
zagotavljanje delovanja sistema ZiR v občini, stroški intervencij, požarne straže,
telefonov, SMS pozivov, refundacija društvom, ki so vključena v ZiR.
• Proračunska postavka: 07003 Dejavnost gasilskih društev
Sredstva so namenjena za dejavnost gasilskih društev - PGD in Gasilske zveze Vrhnika
– GZ za opravljanje javne gasilske službe (usposabljanje, opremljanje z zaščitno in
osnovno opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev in opreme, vzdrževanje in del
investicij v gasilske domove in drugih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev kot so
vzgoja gasilskega podmladka itd.).
• Proračunska postavka: 07004 Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja protipožarna varnost
Skladno z dolgoročnim načrtom GZ Vrhnika Program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2006-2010, je v letu 2007 planirano
sofinanciranje nabave vozila v PGD Dragomer - Lukovica.
• Proračunska postavka: 07005 Poraba požarne takse
Sredstva požarnega sklada so prihodek proračuna, ki ga mesečno nakaže Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS. Ta sredstva so izključno namenjena
opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih. S sredstvi razpolaga
občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in jih načrtno namenja
predvsem za nabavo zaščitne opreme za gasilce. Višina sredstev je odvisna od višine
požarnih zavarovalnih premij v celi državi in bo v letu 2007 predvidoma 3.300 EUR.
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Področje proračunske porabe: 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Podprogram: 08029001 Prometna varnost
• Proračunska postavka: 08001 Varnost v cestnem prometu
Prometna varnost
Postavka zagotavlja financiranje nekaterih stalnih ukrepov s področja varnosti v cestnem
prometu ter ukrepov, ki bodo tekom leta ugotovljeni kot neizogibni.
Preventiva in vzgoja v cestnem prometu
Postavka je namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Log - Dragomer. Pretežno se sredstva porabijo za izvajanje svetovih akcij, ki se
tekom leta izvajajo na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Republike Slovenija ter kot donatorska sredstva za akcije s področja preventive in vzgoje
v cestnem prometu v Občini Log - Dragomer.
Področje proračunske porabe: 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Glavni program: 1003 Aktivna politika zaposlovanja
Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti
• Proračunska postavka: 10001 Javna dela
Na navedeni postavki so planirana sredstva za izvedbo programov vključitve
brezposelnih oseb v javna dela in sicer se pokriva delež javnih del, kjer nastopa Občina
Log - Dragomer kot naročnik. V skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja ter programa, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije, sofinanciranje
zavoda RS za zaposlovanje znaša 50 %, razlika pa se pokriva iz navedene proračunske
postavke vključno z obveznostmi, ki jih ne pokriva zavod (regres). Preko javnih del se
omogoča vključitev težko zaposljivih kategorij prebivalstva, prav tako pa tudi zaposlitev
iskalcev prve zaposlitve.
Področje proračunske porabe: 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
• Proračunska postavka: 11002 Pomoči v kmetijstvu
Sredstva, ki jih občina namenja za financiranje kmetijstva, ne sodijo v okvir predpisanih
zakonskih nalog občine in se ne vštevajo v izračun primerne porabe. Sredstva, ki jih
zagotavljajo občine za namene kmetijstva, bremenijo njene lastne prihodke, ki jih ustvarja
nad izračunano primerno porabo občine.
Kmetijstvo se sofinancira iz občinskega proračuna na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Vrhnika. Dejavnosti smo vključili v
proračun z okvirnimi vrednostmi. Možno je, da občina v posameznem letu katerega od
programov ne razpiše. V letu 2007 bo Občina Vrhnika sprejela nov pravilnik, ki ga bo
predvidoma nato sprejela tudi Občina Log – Dragomer. Do sedaj so se sredstva
namenjala za regresiranje osemenjevanja, ekološko kmetovanje, subvencioniranje
obrestnih mer pri kreditih, dopolnilne dejavnosti, urejanje zaraščenih zemljišč na Barju,
male melioracije, čiščenje, košnjo jarkov ter kolovozov in kopanje jarkov, ureditev
nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov, ki so v javni uporabi, izobraževanje kmetov,
strokovna društva, gozdne vlake.
Za razpis je namenjenih 9.000 EUR.
Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
• Proračunska postavka: 11001 Oskrba zapuščenih živali
Za stroške oskrbnin zapuščenih živali so predvideni odhodki v višini 1.500 EUR.

PRORAČUNA 2007 - JUNIJ 2007

43

Glavni program: 1104 Gozdarstvo
Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
• Proračunska postavka: 11003 Gozdne ceste
Prihodek, ki ga občina pridobiva iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, se
namenja vzdrževanju in obnovi ter gradnji gozdnih cest. Del sredstev za vzdrževanje
gozdnih cest prispeva tudi država in sicer za gozdove, ki so v lasti države in za
moratorijske gozdove.
Področje proračunske porabe: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
• Proračunska postavka: 13001 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje
V okviru postavke so sredstva rezervirana za izvajanje tekočega vzdrževanja cest.
Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje kolovozov in mostov čez jarke.
• Proračunska postavka: 13002 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje
Na delu zimskega vzdrževanja je zaradi vremenskih razmer postavka nizka.
Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
• Proračunska postavka: 13003 Lukovica – Žabnica – Vnanje Gorice
Na postavki so rezervirana sredstva za I. fazo asfaltiranja ceste. Sredstva se zagotavljajo
tudi z državne postavke preko 21. člena Zakona o financiranju občin.
• Proračunska postavka: 13004 Ceste – dokumentacija
Predvidena so sredstva za pripravo investicijske dokumentacije za področje cestnega
prometa, to je dokumentov identifikacije investicijskih projektov.
Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava
• Proračunska postavka: 13005 Vzdrževanje javne razsvetljave
V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za vzdrževanje javne razsvetljave (tokovina,
tekoče vzdrževanje).
• Proračunska postavka: 13006 Javna razsvetljava Vrhovčeva
V okviru tega proračuna se zagotavljajo sredstva za postavitev uličnih svetilk na
Vrhovčevi.
• Proračunska postavka: 13009 Javna razsvetljava Cesta Dolomitskega odreda
V okviru tega proračuna se zagotavljajo sredstva za postavitev uličnih svetilk na Cesti
dolomitskega odreda od trgovine do Molske ceste.
Podprogram: 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
• Proračunska postavka: 13007 Prehod za pešce – Log (pri gasilskem domu)
Zagotavljajo se zagonska sredstva za pridobitev dokumentacije za ureditev prehoda za
pešce na Logu med gasilskim domom in kapelo.
• Proračunska postavka: 13008 Križišče Lukovica – Pot na Plešivico
Zagotavljajo se zagonska sredstva za pridobitev dokumentacije za ureditev križišča na
Lukovici.
• Proračunska postavka: 13010 Avtobusna postaja Dragomer - preplastitev odstavnega
pasu
Zagotavljajo se zagonska sredstva za pridobitev dokumentacije za ureditev odstavnega
pasu na avtobusni postaji Dragomer.
Področje proračunske porabe: 14 GOSPODARSTVO
Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
• Proračunska postavka: 14002 Razpis - gospodarstvo
V letu 2004 je bil na področju pospeševanja razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika
sprejet Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev
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Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini
Vrhnika, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva. V planu za leto 2007 je priprava
sprememb in dopolnitev pravilnika, na podlagi katerega bo objavljen razpis. Pravilnik bo
predvidoma prevzela tudi Občina Log – Dragomer. Trenutno so v pravilniku opredeljeni
naslednji ukrepi, katere se sofinancira, in to so:
¾ subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij,
¾ spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
¾ pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov,
¾ odpiranje novih zaposlitev.
Kljub spremembam in dopolnitvam pravilnika bodo ukrepi ostali nespremenjeni. Za razpis
so predvidena sredstva v višini 5.000 EUR.
Proračunska postavka: 14003 Sofinanciranje Podjetniškega centra Vrhnika
Trenutno Podjetniški center Vrhnika sofinancira le Občina Vrhnika, ponovno ga
namerava sofinancirati tudi Občina Borovnica, predvideno pa je tudi sodelovanje Občine
Log – Dragomer, ki naj bi sofinancirala eno uro delovanja.

Področje proračunske porabe: 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
• Proračunska postavka: 15001 Sanacija črnih odlagališč
Stroški sanacije črnih odlagališč so visoki. Nadzor nad črnimi odlagališči opravlja
inšpektor in pričakujemo stroške v višini 5.000 EUR.
• Proračunska postavka: 15003 Pometanje in čiščenje lokalnih cest
Sredstva, planirana na postavki pometanje in čiščenje, so rezervirana za izvajanje
dejavnosti tekočega (letnega) vzdrževanja in sicer pometanja in čiščenja cest, ulic ter
parkirišč, čiščenja in pometanja trgov, avtobusnih postaj in prometne signalizacije.
• Proračunska postavka: 15004 Subvencioniranje cen
V postavki subvencioniranje cen javnim podjetjem gre za sredstva, predvidena delnemu
pokrivanju izgub, nastalih pri odvozu ostanka odpadkov, ki so posledica pozne in le delne
potrditve povišanja cene ravnanja z odpadki s strani vlade RS.
• Proračunska postavka: 15005 Sanacija deponije – taksa
V postavki sanacija deponije-taksa gre za prenakazilo prejetih sredstev.
Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
• Proračunska postavka: 15006 Čiščenje meteornih in fekalnih sistemov
Sredstva, planirana na postavki čiščenja meteornih in fekalnih sistemov, so rezervirana
za izvajanje dejavnosti tekočega (letnega) vzdrževanja infrastrukturnih objektov in sicer
čiščenja meteornih in fekalnih sistemov, peskolovcev in izvajanje spremljajočih aktivnosti.
• Proračunska postavka: 15007 Kanalizacija – dokumentacija
V okviru postavke dokumentacija se predvideva pridobitev generalne rešitve in
dokumentacije za čistilno napravo. Za evidentiranje obstoječega sistema je potrebno
pristopiti k izvedbi katastra. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicijske
dokumentacije za področje ravnanja z odpadno vodo, to je dokumentov identifikacije
projektov.
Podprogram: 15029003 Izboljšanje stanja okolja
• Proračunska postavka: 15002 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadov
Za odvoz, hranjenje in uničenje opuščenih vozil se pričakujejo stroški v višini 1.500 EUR.
Glavni program: 1505 pomoč in podpora ohranjanju narave
Podprogram: 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
• Proračunska postavka: 15008 Sanacija brežin
Zaradi zaščite brežin ob posegih izgradnje cest v preteklosti se izvaja sanacija brežin.
Področje proračunske porabe: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
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Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
• Proračunska postavka: 16001 Geodetske evidence
Na postavki so planirana sredstva za vzpostavitev sistema GIS, mesečnih akontacij za
najem strežnika GIS in morebitno nadgradnjo in dopolnitev sistema GIS.
• Proračunska postavka: 16010 Baza podatkov NUSZ
Sredstva na postavki so namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje baze podatkov –
program za odmero NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč).
Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje
• Proračunska postavka: 16002 Zunanji urbanist
Postavka je namenjena plačilu za storitve občinskega urbanista. Na postavki se
zagotavlja še sredstva za morebitno izdelavo lokacijskih informacij.
• Proračunska postavka: 16003 Občinski prostorski načrt
Sredstva so namenjena:
¾ izdelavi ter vodenju postopka priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta, ki
bo po novem zakonu o prostorskem načrtovanju strateški in osnovni izvedbeni
občinski prostorski akt;
¾ izdelavi obveznih strokovnih podlag: analiza stanja in teženj, analiza razvojnih
možnosti in študija ranljivosti prostora,
¾ izdelavi strokovnih podlag za področje vodarstva, ki jih pri izdelavi občinskega
prostorskega načrta zahteva nosilec urejanja prostora za področje voda – Ministrstvo
za okolje in prostor,
¾ izdelavi strokovnih podlag za področje kmetijstva, ki jih pri izdelavi občinskega
prostorskega načrta zahteva nosilec urejanja prostora za področje kmetijstva –
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
¾ izdelavi strokovnih podlag za področje poselitve, ki jih pri izdelavi občinskega
prostorskega načrta zahteva nosilec urejanja prostora za področje poselitve –
Ministrstvo za okolje in prostor,
¾ izdelavo drugih strokovnih podlag, ki jih v svojih smernicah za izdelavo občinskega
prostorskega načrta lahko zahtevajo drugi nosilci urejanja prostora.
• Proračunska postavka: 16004 Revizije prostorskih aktov in novelacija PUP-ov
Sredstva so namenjena izdelavi revizij okoljskih poročil, ki se izdelajo v postopku
celovite presoje vplivov na okolje.
Prav tako se na postavki zagotavljajo sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev
odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev (novelacija) z
namenom, da se le-ti uskladijo s področno zakonodajo.
• Proračunska postavka: 16005 OLN Snežak
Sredstva so namenjena izdelavi OLN Snežak.
Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost
Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo
• Proračunska postavka: 16006 Vodovod – dokumentacija
V okviru postavke za dokumentacijo so predvidena sredstva za pripravo investicijske
dokumentacije za področje oskrbe z vodo, to je dokumentov identifikacije investicijskih
projektov.
• Proračunska postavka: 16007 Hidranti
10.000 EUR je v letu 2007 namenjenih predvidoma za zamenjavo štirih hitrantov.
Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
• Proračunska postavka: 16009 Urejanje pokopališč
Za odkup stavbe in zemljišča na pokopališkem kompleksu v Dragomeru je predvidoma
namenjenih 95.000 EUR. Potrebno je pridobiti cenitev zemljišča in stavbe.
Glavni program: 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
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Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
• Proračunska postavka: 160008 Urejanje zemljišč
V postavko so vključena sredstva za davek na promet z nepremičninami ter sredstva za
izvedbo meritev in parcelacij.
Zagotavljajo se sredstva za nakup zemljišč. V okviru postavke so predvidena tudi
sredstva za menjavo zemljišč v skladu s programom prodaje. Predvideni so tudi prihodki
iz naslova menjave zemljišč.
Področje proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva
Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
• Proračunska postavka: 17001 Prispevek ZZZS
Na postavki se zagotavljajo sredstva za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje
oseb, ki jih plača občina. 21. točka 15. člena o Zakona o zdravstvenemu varstvu in
zdravstvenemu zavarovanju nalaga občinam, da iz občinskega proračuna plačujejo
osnovno zdravstveno zavarovanje vsem tistim občanom, ki se ne morejo zavarovati iz
kakršnegakoli drugega naslova - delo, študij, partner. Sredstva so planirana za pokritje
obveznosti navedenih zavarovancev v letu 2007.
Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba
• Proračunska postavka: 17002 Mrliško ogledna služba
Na postavki so planirana sredstva za mrliško ogledno službo, ki jih občina po določilih
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe mora zagotavljati, in
sicer sredstva za mrliško ogledno službo za občane s stalnim prebivališčem v Občini Log
– Dragomer ne glede na kraj njihove smrti (računi mrliških ogledov, obdukcij itd.).
Področje proračunske porabe: 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina
• Proračunska postavka: 18002 Sakralni spomeniki
Sredstva so namenjena za pomoč pri obnovi cerkva v občini Log - Dragomer, saj le te
predstavljajo pomembno kulturno dediščino.
Glavni program: 1803 Programi v kulturi
Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
• Proračunska postavka: 18003 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost
Cankarjeva knjižnica Vrhnika je kot javni zavod financirana iz občinskih proračunov.
Predvidoma namerava Občina Log – Dragomer za dejavnost knjižnice kriti le del
materialnih stroškov knjižnice, ki vključuje programske (stroški čiščenja, pisarniški
material, stroški telefona, faksa, stroške izobraževanja, vzdrževanja računalniške
opreme, programov, banke in agencije, itd) ter neprogramske materialne stroške
(komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje, prispevek za nadomestilo
stavbnega zemljišča).
• Proračunska postavka: 18004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika – nakup knjig
V skladu z veljavno zakonodajo se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za
nabavo knjig. Ta sredstva so namenjena tudi nakupu periodike in neknjižnega gradiva.
• Proračunska postavka 18005 Založništvo.
Sredstva v višini 5.000 EUR se namenjajo za tisk zbornika.
Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura
• Proračunska postavka: 18006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne
dejavnosti
Pri sofinanciranju programov območne izpostave JSKD planiramo sredstva v višini 1.000
EUR (delež, ki se za izvedbo programov zagotavlja iz sredstev lokalnih skupnosti).
Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
• Proračunska postavka: 18008 Naš časopis
Postavka je planirana v višini 16.870 EUR od tega 14.685 EUR vključuje 11 številk
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Našega časopisa vključno z eno prilogo – sorazmerni delež glede na število izvodov. V
ceni časopisa je vštet tudi delež plače za sodelavca Našega časopisa ter drugi stroški
(urednik, novinarji, lektoriranje, računovodstvo, itd.), tisk in materialni stroški, ki nastajajo
pri izdajanju Našega časopisa, ter 2.185 EUR za pokritje stroškov raznosa.
Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam
Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij
• Proračunska postavka: 18001 Veterani
Postavka, ki je namenjena združenju veteranov vojne za Slovenijo.
Glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Podprogram: 18059001 Programi športa
• Proračunska postavka: 18009 Razpis - šport
Sredstva na postavki sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa
se izvajalcem dodeljujejo na osnovi vsakoletnega razpisa, ki ga določa Pravilnik o
sofinanciranju športa v občini Vrhnika in sicer v skladu z merili za vrednotenje športa v
občini Vrhnika, ki pri vseh vsebinah vključujejo sredstva, ki jih izvajalci letnega programa
prejmejo za uporabo objekta iz občinskega proračuna (določeno število ur, kot ga določa
Nacionalni program tudi na postavki športa RS). Občina Log – Dragomer bo morala
sprejeti svoj pravilnik ali prevzeti vrhniškega. Tudi postavka program športa,
izobraževanja, usposabljanja se dodeljuje v skladu z že navedenim pravilnikom na
podlagi razpisa. Sredstva se bodo na podlagi sklenjenih tripartitnih pogodb nakazovala
posameznim izvajalcem športnih programov.
• Proračunska postavka: 18010 Športni park Dragomer
Za ureditev Športnega parka Dragomer se v letu 2007 v skladu z DIIP-om namenja
20.865 EUR.
Področje proračunske porabe: 19 IZOBRAŽEVANJE
Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Podprogram: 19029001 Vrtci
• Proračunska postavka: 19001 Vrtec Log - Dragomer - letovanje, zimovanje
Šola v naravi vključuje letovanje – ter zimovanje petletnikov – 3 dni zimovanje ter 5 dni
letovanje. V naveden program se vključuje približno 50 % otrok. Na predlog vrtca se je
subvencioniranje vključilo v proračun Občine Vrhnika leta 2005 in sicer v višini, določeni s
sklepom občinskega sveta. Občinski svet Občine Log - Dragomer bo moral sprejeti nov
sklep, upoštevano je 100 % višje subvencioniranje kot do sedaj.
• Proračunska postavka: 19002 Vrtec Log - Dragomer – 20 % cene
Postavka pokriva delež, ki ga na podlagi Zakona o vrtcih mora kriti občina (20 %).
• Proračunska postavka: 19003 Vrtec Log - Dragomer – plačilo razlike v ceni
Pri planiranju postavke plačilo razlike k ceni varstva smo upoštevali veljavno ceno
programov,
lanskoletno realizacijo, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter navodilo Ministrstva za finance. Iz te
postavke se krije del, kjer občina krije razliko v doplačilu glede na višino programa, ki jo
krijejo starši (Pravilnik o razvrstitvi staršev v plačilne razrede).
• Proračunska postavka: 19004 Vrtec Log – Dragomer – kritje razlike 8. člen in 10. člen
Postavka pokriva delež za obveznosti, ki jih občina po 8 in 10. členu pravilnika mora
pokrivati ločeno, saj ne sodijo med elemente cene (odpravnine presežnim delavcem,
zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih postopkov itd.,
manjše število otrok, kot je normativ).
• Proračunska postavka: 19005 Drugi vrtci - druge občine – 20 % cene
Planirani so stroški za otroke iz občine Log - Dragomer, ki so vključeni v druge vrtce, in
sicer ta del, ki ga na podlagi Zakona o vrtcih mora kriti občina (20 %).
• Proračunska postavka: 19006 Drugi vrtci - druge občine – plačilo razlike v ceni
Planirani so stroški za otroke iz občine Log - Dragomer, ki so vključeni v druge vrtce, in
sicer za razliko v doplačilu glede na višino programa, ki jo krijejo starši (Pravilnik o
razvrstitvi staršev v plačilne razrede.
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•

Proračunska postavka: 19007 Drugi vrtci - druge občine – program s prilagojenim
izvajanjem
Na postavki so planirana sredstva za program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo. Otroci s posebnimi potrebami se na podlagi odločb o usmeritvi
vključujejo v redne oddelke vrtca, kar pa pomeni zmanjšanje normativa v oddelku ter
zagotovitev dodatnega strokovnega kadra (mobilni defektolog). Navedena sredstva se
zagotavljajo za otroke s stalnim bivališčem v Občini Log – Dragomer ne glede na to, v
kateri vrtec so vključeni.
• Proračunska postavka: 19008 Vrtec Log – Dragomer – vzdrževanje in obnova
Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in obnovo.
Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Obveznosti financiranja lokalnih skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja
določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 82. členu in sicer:
• sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, razen materialnih
stroškov, ki se krijejo iz državnega proračuna (nadomestila stroškov delavcem v
skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot
drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih
ekskurzij, prevozi otrok s posebnimi potrebami, ki jih določa zakonodaja);
•

glasbenim šolam sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo;

•

sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni
šoli;

•

sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in
glasbenim šolam;

•

sredstva za dodatne dejavnosti šole;

•

sredstva za investicije.

Pri planiranju sredstev za leto 2007 smo upoštevali zgoraj navedene obveznosti lokalnih
skupnosti, ki so jih te dolžne zagotavljati v skladu z normativi osnovnim in glasbenim šolam.
•
•

Proračunska postavka: 19009 Stroški nagrad odličnjakom
Pod postavko nagrade odličnjakom se sredstva namenjajo za nagrade učencem, ki so bili
skozi vso osnovno šolo odlični.
Proračunska postavka: 19010 OŠ Log - Dragomer
Pri planiranju postavk smo ohranili dosežen standard, ki ga je Občina Vrhnika namenjala
šolam (t. i. nadstandard), in sicer: izvajanje dodatnih programov po izbiri posameznih šol
(postavka drugo), sofinanciranje zimovanja in letovanja, zagotavljanje finančnih sredstev
za »nadstandardno zaposlen kader« (sredstva za plače se zagotavljajo iz državnega
proračuna) ter nagrade odličnjakom, ki so opisane že pred prejšnjo postavko. Dodatno
Občina Log - Dragomer kot nadstandard z začetkom novega šolskega leta uvaja še
enega 2. učitelja v prvem razredu (do sedaj 1 učitelj v dveh razredih, z novim šolskim
letom dva 2. učitelja v dveh razredih).
Regresiranje prevozov v šolo - v letu 2007 je za prevoz otrok namenjenih 10.000 EUR. V
skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci pravico do brezplačnega
prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole, učenci 1.
razreda ne glede na oddaljenost, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v
cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki
obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do
povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v
šolskem okolišu v katerem prebiva. Navedena postavka vključuje tudi kritje teh prevozov.
V skladu s 56. členom istega zakona ter Zakonom o usmeritvi otrok s posebnimi
potrebami imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede
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na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi
usmeritvi.
Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Vrhnika konto 419900 vključuje
sofinanciranje šole v naravi in sicer četrtih razredov – letovanje 7 dni ter petih razredov –
zimovanje 5 dni. Občinski svet Občine Log - Dragomer bo moral sprejeti nov sklep,
upoštevano je 100 % višje subvencioniranje kot do sedaj.
V okviru konta 413300 so planirani izdatki za plače, jubilejne nagrade, regres, letni
dopust, prehrano, prevoz t.i. nadstandardno zaposlenega kadra. Tukaj gre predvsem za
tehnični kader (kuharji, pomočniki, kom. delovno mesto, varstvo vozačev, računalničar, 2.
učitelj 1. razreda), ki ga Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v okviru sistemizacije
glede na veljavne normative šolam ne priznava, ga pa je na predlog šol s sklepom odobril
občinski svet. Prispevki delo delodajalcev nadstandardno zaposlenega kadra so planirani
na postavki 413301.
Materialni stroški šol vključujejo stroške elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev,
zavarovanja stavbe, opreme, odgovornosti, stekla, varovanje objekta, prispevek za
uporabo stavbnega zemljišča, idr. (kritje vseh materialnih stroškov šole iz občinskega
proračuna - razen profitne dejavnosti). Sredstva se šolam nakazujejo na podlagi
dejanskih mesečnih stroškov.
Drugo – Postavka vključuje programe po izbiri šol in sicer se sredstva na tej postavki
namenjajo izvedbi specifičnih programov za otroke (upoštevano jutranje varstvo otrok,
fakultativni pouk tujih jezikov, ipd.).
Vzdrževanje in obnova - planirana sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju stavb
ter obnovi opreme (razen učnih pripomočkov), kot tudi zamenjavi osnovnih sredstev.
Postavka ne vključuje investicijskega vzdrževanja, ki je predmet drugega konta v okviru
proračunske postavke.
Investicijski transferi - v letu 2007 se za investicije namenja 62.600 EUR, namen porabe
bo glede na potrebe postavilo vodstvo šole.
Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo
• Proračunska postavka: 19011 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški
Glasbeni šoli se bo verjetno zagotovilo kritje splošno programsko odvisnih materialnih
stroškov - glede na odločitev v sklopu delitvene bilance.
Področje proračunske porabe: 20 SOCIALNO VARSTVO
Glavni program: 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Podprogram: 20049001 Centri za socialno delo
• Proračunska postavka: 20003 Preventivni in drugi programi
Obveznosti preventivnih programov izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi in jih občina
po lastnih kriterijih namenja preventivnim programom (mladinske delavnice, skupine
starih za samopomoč v bivalnem okolju, skupina za izobraževanje in samopomoč rejnic
in rejnikov ter skupina za vzgojo k dobrim medsebojnim odnosom).
Sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev po pogodbi s pristojnim Centrom za
socialno delo določa Zakon o socialnem varstvu ter Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Višino sredstev za dejavnost je potrebno
izračunati na podlagi navedene metodologije, okvirni letni strošek znaša 4.500 EUR.
Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov
• Proračunska postavka: 20005 Financiranje družinskega pomočnika
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo
pravice družinskega pomočnika. Ta naloga občine je bila uvedena z zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/2004). Pravico
do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem
razvoju ali težko gibalna ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb. Iz občinskih proračunov se zagotavljajo sredstva za delno plačilo za
izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno varstvo. Trenutno občina Log Dragomer nima družinskih pomočnikov, vendar je smiselno, da se sredstva zagotovijo za
enega družinskega pomočnika.
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•

Proračunska postavka: 20006 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih
Na področju socialnega varstva se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za
plačilo oskrbnin upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in
jih je dolžna zagotavljati občina.
Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih
• Proračunska postavka: 20007 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih
Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo oskrbnin upravičencem, ki so delno ali v
celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina.
• Proračunska postavka: 20008 Pomoč na domu
Na postavki so planirana sredstva za izvajanje pomoči na domu kot redne dejavnosti
(drugi odstavek 43. člena Zakona o socialnem varstvu) in vključuje vse stroške, ki jih ima
po Odloku o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil
storitev Občina Vrhnika. Občina Log - Dragomer bo morala sprejeti svoj odlok.
Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
• Proračunska postavka: 20009 Sofinanciranje Rdečega križa
Za sofinanciranje Rdečega križa občina namenja 1.000 EUR, potrebno je skleniti
pogodbo.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V načrtu razvojnih programov so prikazani programi za obdobje štirih let. Obrazložitev
programov za leto 2007 je podana v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna. Za
ostala leta pa so prikazali programi, ki se izvajajo vsako leto, in večji občinski programi. NRP
se dopolnjuje in potrjuje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, sprememb
proračuna ali rebalansa proračuna).
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Na podlagi 80. č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000,
79/2001, 30/2002, 56/2002, 127/2006 in 14/2007) in Statuta občine Log - Dragomer (Uradni
list RS, št. 33/2007) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na svoji 5. redni seji, dne 14. 6.
2007 sprejel
PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2007
1. poglavje: UVODNA POJASNILA
Po 2. točki drugega odstavka 13. člena zakona o javnih financah predloži župan občinskemu
svetu hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja (v nadaljevanju: letni program prodaje). Občinsko finančno
premoženje so po drugem stavku prvega odstavka 67. člena zakona o javnih financah:
• denarna sredstva
• terjatve
• dolžniški vrednostni papirji
• delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske
naložbe).
Od vseh prej navedenih vrst finančnega premoženja občine so primeren predmet prodaje
zaradi zagotavljanja in planiranja prejemkov proračuna samo kapitalske naložbe. V drugem
poglavju tega gradiva je predstavljen program prodaje kapitalskih naložb, katerega prodaje
se načrtuje v letu 2007 v skladu s šestim odstavkom 80. č člena zakona o javnih financah.
Občinsko stvarno premoženje so po tretjem stavku prvega odstavka 67. člena zakona o
javnih financah premičnine in nepremičnine v lasti občine. Program prodaje stvarnega
premoženja je predstavljen v 3. poglavju tega gradiva.
2. poglavje: PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE ZA LETO 2007 Z
OBRAZLOŽITVAMI
Program prodaje je pripravljen v skladu z določbami zakona o javnih financah.
Pri pripravi tega letnega programa prodaje so se upoštevale naslednje predpostavke:
1. Cilji prodaje: Ozko proračunsko gledano je namen prodaje kapitalskih naložb zagotovitev
likvidnih (denarnih) prejemkov proračuna. Cilj, ki se ga želi s tem doseči, je zato
maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene.
2. Metode in postopki prodaje. Metode prodaje so podrobneje opredeljene v določilih
zakona o javnih financah.
Pred končno odločitvijo o prodaji bo izdelan posamezen program prodaje kapitalske naložbe,
o katerem bo odločal župan. V posameznem programu prodaje bo opredeljen način prodaje
kapitalskih naložb.
Splošno pravilo o namenskosti uporabe kupnin, doseženih s prodajo kapitalskih naložb
občine kot vrste finančnega premoženja, določa 74. člen zakona o javnih financah, po
katerem se kupnina od prodaje kapitalskih naložb uporabi za odplačilo dolgov v računu
financiranja. Pri tem pojem odplačilo dolgov v računu financiranja obsega tako izpolnjevanje
tekočih dospelih obveznosti iz zadolževanja kakor tudi predčasno odplačilo teh obveznosti.
Poleg odplačevanja javnega dolga se kupnina lahko uporabi tudi za:
1. namen, določen s posebnim zakonom ali odlokom o proračunu občine
2. nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja občine, če kupnina presega obseg
sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja ali če ni glavnic dolga, ki
zapadejo v plačilo v proračunskem letu, ali
3. plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov,
povezanih s prodajo naložbe.
V letu 2007 občina Log – Dragomer ne predvideva prodaje kapitalskih deležev.
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3. poglavje: PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE ZA LETO 2007
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, kjer je zajeto premoženje, ki
je bilo predmet prodaje oziroma menjave že v letu 2006, pa prodaje oziroma menjave pa
niso bile realizirane, in prodaje ter menjave, ki so zajete v proračunu občine Vrhnika za leto
2007.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za gradnjo,
vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, zajeta v programu prodaje, se bodo
prodajala po cenitvi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) ter Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list
RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje in menjave zemljiišč:
LETO 2006
OBČINA
ZNESEK LETO 2007
LOG (SIT)
DRAGOMER
PRODAJA
P1
del. parc. št.
2.590.733 parc. št. 2025/16
2025/3 k.o Log
k.o. Log
P2

del parc. št.
658/12 k.o. Log

1.727.568

del parc. št.
658/12 k.o. Log

parc. št. 596/5
za parc. št.
596/10,596/1
k.o. Log
parc. št. 2005 za
158/3 k.o. Log

9.499.354

parc. št. 596/5
za parc. št.
596/10,596/1
k.o. Log
parc. št. 2005 za
158/3 k.o. Log

M3

parc. št. 1303/25
za 1303/28 k.o.
Log

354.431

M4

parc. št. 650/3
za parc. št.
2016/3 k.o. Log
del parc. št.
2022/2 za del
parc. št. 1880/2
k.o. Log

7.728.000

MENJAVA
M1

M2

M5

350.829

2.600.640

Skupni znesek prodaj za leto 2007 znaša
Skupni znesek menjav za leto 2007 znaša

del parc. št.
2022/2 k.o. Log
za del parc. št.
1303/25 in del
parc. št. 1303/28
k.o. Log
parc. št. 650/3
za parc. št.
2016/3 k.o. Log
del parc. št.
2022/2 za del
parc. št. 1880/2
k.o. Log

ZNESEK
EUR (SIT)
Površina znaša 272 m2
Ocenjena vrednost
8.157,50 (1.954.864,00)
Revalorizirano z
indeksom rasti cen
7.374,82 (1.767.302,06)
Revalorizirano z
indeksom rasti cen
40.551,82 (9.717.839,14)
Revalorizirano z
indeksom rasti cen
1.497,66 (358.898,07)
Revalorizirano z
indeksom rasti cen
1.474,61 (353.375,91)

Revalorizirano z
indeksom rasti cen
32.990,09 (7.905.744,00)
Revalorizirano z
indeksom rasti cen
11.101,88 (2.660.454,72)
15.532,32 €
87.616,06 €

Program prodaje občinskega premoženja za leto 2007 je sestavni del Odloka o proračunu
občine Log - Dragomer za leto 2007.

PRORAČUNA 2007 - JUNIJ 2007

53

Program prodaje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 101/2007
Dragomer, dne 15. junija 2007
ŽUPAN
OBČINE LOG - DRAGOMER
Mladen Sumina
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