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Vsebina in struktura proračunskih dokumentov občinskega proračuna Občine Žiri za leto 2019: 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list 
RS, št. 68/17), je Občinski svet  Občine Žiri na 4. seji, dne 21.2.2019, sprejel 
 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 
 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 (vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2019 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 kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
                                 v eurih 
  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Skupina/Podskupina kontov                                               Proračun leta 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.626.233,00 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  4.296.873,00 
 70 DAVČNI PRIHODKI 3.432.366,00 
  700 Davki na dohodek in dobiček 2.990.416,00 
  703 Davki na premoženje 406.250,00 
  704 Domači davki na blago in storitve 35.700,00 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 864.507,00 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
                           premoženja 

77.200,00 

  711 Takse in pristojbine 3.000,00 
  712 Globe in druge denarne kazni 15.500,00 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 614.500,00 
  714 Drugi nedavčni prihodki 154.307,00 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 60.365,00 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
                           neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

60.365,00 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 268.995,00 
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  740 Transferni prihodki iz drugih  
                           javnofinančnih institucij 

265.775,00 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
                           sredstev proračuna Evropske unije 

3.220,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.343.922,10 
 40 TEKOČI ODHODKI 1.659.132,00 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 377.820,00 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 61.425,00 
  402 Izdatki za blago in storitve 1.142.727,00 
  403 Plačila domačih obresti 2.160,00 
  409 Rezerve 75.000,00 
 41 TEKOČI TRANSFERI 1.517.526,00 
  410 Subvencije 24.000,00 
  411 Transferi posameznikom in 
                           gospodinjstvom 

1.024.460,00 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
                           ustanovam 

167.523,00 

  413 Drugi tekoči domači transferi 301.543,00 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  5.088.413,10 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.088.413,10 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 78.851,00 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
                           osebam, ki niso proračunski uporabniki 

35.000,00 

  432 Investicijski transferi proračunskim 
                           uporabnikom 

43.851,00 

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -3.717.689,10 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Skupina/Podskupina kontov                                      Proračun leta 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

84.103,00 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D. 84.103,00 
  750 Prejeta vračila danih posojil 2.095,00 
  751 Prodaja kapitalskih deležev 82.008,00 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
     (440+441+442+443) 

3.000,00 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
                    DELEŽEV 

3.000,00 

  440 Dana posojila 3.000,00 
  
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 

81.103,00 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  C. RAČUN FINANCIRANJA 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.486.654,00 
 50 ZADOLŽEVANJE 2.486.654,00 
  500 Domače zadolževanje 2.486.654,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 29.201,00 
 55 ODPLAČILA DOLGA 29.201,00 
  550 Odplačila domačega dolga 29.201,00 
  
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

-1.179.133,10 

  
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.316.753,00 
  
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 3.576.989,10 
  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali + 

1.209.535,03 

 
 
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. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 
proračunom. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
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Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 
 1. turistična taksa (odlok o turistični taksi) 
 2. prihodki iz naslova podeljenih koncesij (29. člen ZDL) 
 3. prihodki od komunalnih prispevkov (odlok o komunalnem prispevku) 
 4. požarna taksa (58. čl. Zakona o varstvu pred požarom) 
 5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (49. čl. Zakona o gozdovih) 
 6. prejeta sredstva iz državnega proračuna, sredstva EU in druga namenska sredstva za 
  sofinanciranje investicij oz. projektov. 
 

5. člen 
(uporaba namenskih sredstev za likvidnostno financiranje proračuna) 

 
Namenski prihodki iz predhodnega člena, ki sestavljajo saldo sredstev na računih dne 31.12. preteklega 
leta, se lahko porabijo za likvidnostno financiranje proračuna v tekočem letu pod pogojem, da se 
zagotovi evidentiranje stanja in porabe po posameznih kategorijah iz predhodnega člena. Evidenca 
mora zagotavljati tudi porabo na račun likvidnostnega financiranja ter vračila namenskih sredstev.   

 
6. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 
 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna za leto izvrševanja. 
 
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 predstojnik neposrednega uporabnika (župan).  
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče proračunsko leto in njegovi realizaciji. 
 

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, 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 50 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
 1. v letu 2020 - 30 % navedenih pravic porabe in 
 2. v ostalih prihodnjih letih - 20 % 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 25 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega 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 pogodbe za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
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uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. 
 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov 
in druge spremembe projektov. 
 
Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana do 
investicijske vrednosti 299.999,99 eurov brez DDV (podatek iz DIIP), nad to vrednostjo pa na podlagi 
odločitve občinskega sveta. 
 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z 
veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 
 
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne 
vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan) in lahko spreminja vrednost projektov 
v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni  načrt razvojnih 
programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. 
 
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega 
v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna. 
 

9. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski skladi so: 
 1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 
 2. podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi  
  stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 23/01). 
 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 45.000,00 eurov. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 95.131,08 eurov župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA  

 
10. člen 

(odpis dolgov) 
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Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 eurov na posameznika. 
 
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega 
stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 
 
 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 2.486.654,00 eurov.  
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter  
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 
50.000,00 eurov. 
 
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da pridobi soglasje župana. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali 

posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2019 
zadolžijo do skupne višine 50.000,00 eurov. 
 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2019 izdajo 
poroštva do skupne višine glavnic  50.000,00 eurov. 
 

13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2019 ne bo zadolževala. 
 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 
 

15. člen 
(uveljavitev odloka) 
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Štev.: 007-0003/2019-1 
Datum: 22.2.2019 
          OBČINA ŽRI 
          Župan 
          mag. Janez Žakelj 
 
 
 
 
PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    ŽŽŽŽIIIIRRRRIIII
LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019

Kriteriji:
Bilanca ABC
   Konto

Stran 1

TABELA 1 - SPLOŠNI DEL

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.556.485,39 -26.533,81-3.717.689,10 238,85
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 6.337.481,394.640.025,328.343.922,10 131,66
40 TEKOČI ODHODKI 1.937.635,76 1.646.507,04 1.659.132,00 85,63

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 384.408,59 363.118,10 377.820,00 98,29

4000 Plače in dodatki 351.478,59 330.530,75 343.335,00 97,68

4001 Regres za letni dopust 11.455,00 13.159,88 12.645,00 110,39

4002 Povračila in nadomestila 19.475,00 17.363,59 18.595,00 95,48

4004 Sredstva za nadurno delo 1.710,00 1.775,12 1.650,00 96,49

4009 Drugi izdatki zaposlenim 290,00 288,76 1.595,00 550,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 56.970,00 60.212,90 61.425,00 107,82

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.080,00 29.949,57 30.440,00 101,20

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 24.045,00 23.988,91 24.385,00 101,41

4012 Prispevek za zaposlovanje 215,00 203,06 210,00 97,67

4013 Prispevek za starševsko varstvo 345,00 338,38 340,00 98,55

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.285,00 5.732,98 6.050,00 264,77

402 Izdatki za blago in storitve 1.429.727,17 1.221.114,86 1.142.727,00 79,93

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 349.741,96 280.701,44 308.142,00 88,11

4021 Posebni material in storitve 67.930,00 79.058,76 95.000,00 139,85

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 109.135,00 100.632,80 106.690,00 97,76

4023 Prevozni stroški in storitve 123.541,01 91.469,76 107.850,00 87,30

4024 Izdatki za službena potovanja 2.100,00 1.516,82 1.250,00 59,52

4025 Tekoče vzdrževanje 691.991,80 560.667,68 437.395,00 63,21
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Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 Stran 2

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.200,00 9.002,10 12.600,00 242,31

4027 Kazni in odškodnine 0,00 300,00 0,00 -

4029 Drugi operativni odhodki 80.087,40 97.765,50 73.800,00 92,15

403 Plačila domačih obresti 4.000,00 2.061,18 2.160,00 54,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4.000,00 2.061,18 2.160,00 54,00

409 Rezerve 62.530,00 0,00 75.000,00 119,94

4090 Splošna proračunska rezervacija 17.530,00 0,00 30.000,00 171,14

4091 Proračunska rezerva 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.551.918,00 1.483.799,73 1.517.526,00 97,78

410 Subvencije 24.000,00 22.761,05 24.000,00 100,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 24.000,00 22.761,05 24.000,00 100,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.051.000,00 983.795,49 1.024.460,00 97,47

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.500,00 5.700,00 7.500,00 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 1.043.500,00 978.095,49 1.016.960,00 97,46

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 176.493,00 170.460,44 167.523,00 94,92

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 176.493,00 170.460,44 167.523,00 94,92

413 Drugi tekoči domači transferi 300.425,00 306.782,75 301.543,00 100,37

4130 Tekoči transferi občinam 36.240,00 38.559,45 41.516,00 114,56

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 12.500,00 8.763,92 10.000,00 80,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 213.460,00 223.469,92 214.587,00 100,53

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 38.225,00 35.989,46 35.440,00 92,71

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.741.207,63 1.402.909,32 5.088.413,10 185,63

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.741.207,63 1.402.909,32 5.088.413,10 185,63

4202 Nakup opreme 40.449,58 49.797,30 13.450,00 33,25

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000,00 1.866,00 4.000,00 80,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.178.492,43 1.063.178,24 4.876.965,00 223,87
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Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 Stran 3

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
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4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 113.130,78 86.830,22 32.100,00 28,37

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 184.415,00 107.621,75 71.875,00 38,97

4207 Nakup nematerialnega premoženja 792,84 1.000,70 900,00 113,52

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 218.927,00 92.615,11 89.123,10 40,71

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 106.720,00 106.809,23 78.851,00 73,89

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 47.500,00 46.660,03 35.000,00 73,68

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.500,00 40.575,80 30.000,00 74,07

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 7.000,00 6.084,23 5.000,00 71,43

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 59.220,00 60.149,20 43.851,00 74,05

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 59.220,00 60.149,20 43.851,00 74,05

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 4.780.996,004.613.491,514.626.233,00 96,76
70 DAVČNI PRIHODKI 3.327.374,00 3.381.385,67 3.432.366,00 103,16

700 Davki na dohodek in dobiček 2.930.124,00 2.930.124,00 2.990.416,00 102,06

7000 Dohodnina 2.930.124,00 2.930.124,00 2.990.416,00 102,06

703 Davki na premoženje 367.150,00 413.220,10 406.250,00 110,65

7030 Davki na nepremičnine 346.000,00 357.225,11 355.000,00 102,60

7031 Davki na premičnine 150,00 328,28 250,00 166,67

7032 Davki na dediščine in darila 10.000,00 2.520,52 10.000,00 100,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 11.000,00 53.146,19 41.000,00 372,73

704 Domači davki na blago in storitve 30.100,00 39.366,74 35.700,00 118,60

7044 Davki na posebne storitve 1.000,00 1.668,30 1.000,00 100,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 29.100,00 37.698,44 34.700,00 119,24

706 Drugi davki 0,00 -1.325,17 0,00 -

7060 Drugi davki 0,00 -1.325,17 0,00 -

71 NEDAVČNI PRIHODKI 766.200,00 843.274,92 864.507,00 112,83

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 62.200,00 81.090,01 77.200,00 124,12
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7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,00 178,80 0,00 -

7102 Prihodki od obresti 200,00 36,08 200,00 100,00

7103 Prihodki od premoženja 62.000,00 80.875,13 77.000,00 124,19

711 Takse in pristojbine 3.000,00 3.179,72 3.000,00 100,00

7111 Upravne takse in pristojbine 3.000,00 3.179,72 3.000,00 100,00

712 Globe in druge denarne kazni 20.500,00 10.095,39 15.500,00 75,61

7120 Globe in druge denarne kazni 20.500,00 10.095,39 15.500,00 75,61

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 594.500,00 610.059,59 614.500,00 103,36

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 594.500,00 610.059,59 614.500,00 103,36

714 Drugi nedavčni prihodki 86.000,00 138.850,21 154.307,00 179,43

7141 Drugi nedavčni prihodki 86.000,00 138.850,21 154.307,00 179,43

72 KAPITALSKI PRIHODKI 253.640,00 131.778,88 60.365,00 23,80

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 141.460,00 91.518,00 0,00 0,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 141.460,00 91.518,00 0,00 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 112.180,00 40.260,88 60.365,00 53,81

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 112.180,00 40.260,88 60.365,00 53,81

74 TRANSFERNI PRIHODKI 433.782,00 257.052,04 268.995,00 62,01

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 105.514,00 176.745,67 265.775,00 251,89

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 105.514,00 138.177,67 146.775,00 139,10

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0,00 38.568,00 119.000,00 -

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 328.268,00 80.306,37 3.220,00 0,98

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 328.268,00 80.306,37 3.220,00 0,98

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -2.905,00 -2.849,59 81.103,00 -2.791,84
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

440 Dana posojila 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

Page 15 of 194



Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 Stran 5

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2.095,00 2.150,41 84.103,00 4.014,46
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 2.095,00 2.150,41 84.103,00 4.014,46

750 Prejeta vračila danih posojil 2.095,00 2.150,41 2.095,00 100,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 2.095,00 2.150,41 2.095,00 100,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 0,00 82.008,00 -

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0,00 0,00 54.008,00 -

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 0,00 0,00 28.000,00 -

C. RAČUN FINANCIRANJA 684.440,00 246.416,912.457.453,00 359,05
5 RAČUN FINANCIRANJA 728.280,00 287.307,632.515.855,00 345,45
50 ZADOLŽEVANJE 706.360,00 266.862,27 2.486.654,00 352,04

500 Domače zadolževanje 706.360,00 266.862,27 2.486.654,00 352,04

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 706.360,00 266.862,27 2.486.654,00 352,04

55 ODPLAČILA DOLGA 21.920,00 20.445,36 29.201,00 133,22

550 Odplačila domačega dolga 21.920,00 20.445,36 29.201,00 133,22

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 21.920,00 20.445,36 20.450,00 93,29

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0,00 0,00 8.751,00 -

-874.950,39 217.033,51 -1.179.133,10 134,77
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    ŽŽŽŽIIIIRRRRIIII
LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019

Kriteriji:
Bilanca ABC
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
            Konto

Stran 1

TABELA 2 - POSEBNI DEL

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -6.337.481,39-4.640.025,32-8.343.922,10 131,66
1 OBČINSKI SVET 33.700,00 32.499,42 26.800,00 79,53
01 POLITIČNI SISTEM 32.800,00 31.707,10 25.800,00 78,66
0101 Politični sistem 32.800,00 31.707,10 25.800,00 78,66

01019001 Dejavnost občinskega sveta 17.800,00 17.826,62 23.800,00 133,71

01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta 15.000,00 15.199,56 21.000,00 140,00

4029 Drugi operativni odhodki 15.000,00 15.199,56 21.000,00 140,00

01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin 910,00 737,06 910,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 910,00 557,06 910,00 100,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 180,00 0,00 -

08.3.1.10 Financiranje političnih strank 1.890,00 1.890,00 1.890,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.890,00 1.890,00 1.890,00 100,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 15.000,00 13.880,48 2.000,00 13,33

01.1.3.05 Stroški volitev 15.000,00 13.880,48 2.000,00 13,33

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.000,00 3.195,00 2.000,00 13,33

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 10.685,48 0,00 -

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 900,00 792,32 1.000,00 111,11
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 900,00 792,32 1.000,00 111,11

08029001 Prometna varnost 900,00 792,32 1.000,00 111,11

01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 900,00 792,32 1.000,00 111,11
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4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900,00 792,32 1.000,00 111,11

2 NADZORNI ODBOR 1.000,00 342,33 1.000,00 100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000,00 342,33 1.000,00 100,00
0203 Fiskalni nadzor 1.000,00 342,33 1.000,00 100,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.000,00 342,33 1.000,00 100,00

01.1.3.03 Nadzorni odbor 1.000,00 342,33 1.000,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 342,33 1.000,00 100,00

3 ŽUPAN 77.960,00 68.850,30 76.020,00 97,51
01 POLITIČNI SISTEM 61.980,00 55.012,54 63.040,00 101,71
0101 Politični sistem 61.980,00 55.012,54 63.040,00 101,71

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 61.980,00 55.012,54 63.040,00 101,71

01.1.2.02 Nagrade za opravljanje funkcije 11.500,00 7.087,47 11.500,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 11.500,00 7.087,47 11.500,00 100,00

01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana 1.400,00 297,28 1.000,00 71,43

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 179,98 250,00 50,00

4024 Izdatki za službena potovanja 550,00 117,30 200,00 36,36

4029 Drugi operativni odhodki 350,00 0,00 550,00 157,14

01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan 42.285,00 40.872,84 43.460,00 102,78

4000 Plače in dodatki 40.905,00 39.301,41 41.155,00 100,61

4001 Regres za letni dopust 500,00 842,79 845,00 169,00

4002 Povračila in nadomestila 880,00 728,64 880,00 100,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00 0,00 580,00 -

01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan 6.795,00 6.754,95 7.080,00 104,19

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.620,00 3.478,19 3.645,00 100,69

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.895,00 2.786,50 2.920,00 100,86

4012 Prispevek za zaposlovanje 25,00 23,57 25,00 100,00
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4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 39,31 40,00 100,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 215,00 427,38 450,00 209,30

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.480,00 8.137,76 5.480,00 64,62
0401 Kadrovska uprava 480,00 296,32 480,00 100,00

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 480,00 296,32 480,00 100,00

01.1.2.04 Občinske nagrade in priznanja 480,00 296,32 480,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 480,00 296,32 480,00 100,00

0403 Druge skupne administrativne službe 8.000,00 7.841,44 5.000,00 62,50

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.000,00 7.841,44 5.000,00 62,50

01.1.2.01 Sklad župana 8.000,00 7.841,44 5.000,00 62,50

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.500,00 2.662,98 5.000,00 90,91

4023 Prevozni stroški in storitve 500,00 698,46 0,00 0,00

4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 460,00 0,00 -

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 4.020,00 0,00 0,00

20 SOCIALNO VARSTVO 7.500,00 5.700,00 7.500,00 100,00
2002 Varstvo otrok in družine 7.500,00 5.700,00 7.500,00 100,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.500,00 5.700,00 7.500,00 100,00

01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka 7.500,00 5.700,00 7.500,00 100,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.500,00 5.700,00 7.500,00 100,00

4 OBČINSKA UPRAVA 4.671.745,093.473.245,994.723.869,54 101,12
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.950,00 4.875,72 3.150,00 79,75
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 950,00 2.630,92 900,00 94,74

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 950,00 2.630,92 900,00 94,74

01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij 950,00 2.630,92 900,00 94,74

4029 Drugi operativni odhodki 950,00 2.630,92 900,00 94,74

0203 Fiskalni nadzor 3.000,00 2.244,80 2.250,00 75,00
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.000,00 2.244,80 2.250,00 75,00

01.1.1.14 Notranja revizija 3.000,00 2.244,80 2.250,00 75,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,00 2.244,80 2.250,00 75,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 95.885,00 86.115,99 73.085,00 76,22
0402 Informatizacija uprave 20.947,42 19.886,81 21.900,00 104,55

04029001 Informacijska infrastruktura 20.154,58 19.886,81 21.000,00 104,19

01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve 18.000,00 17.732,23 18.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300,00 639,02 0,00 0,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.500,00 4.013,70 4.000,00 114,29

4025 Tekoče vzdrževanje 12.200,00 13.079,51 14.000,00 114,75

01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki 2.154,58 2.154,58 3.000,00 139,24

4202 Nakup opreme 2.154,58 1.753,88 3.000,00 139,24

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00 400,70 0,00 -

04029002 Elektronske storitve 792,84 0,00 900,00 113,52

01.2.0.05 Programska oprema - investicijski odhodki 792,84 0,00 900,00 113,52

4207 Nakup nematerialnega premoženja 792,84 0,00 900,00 113,52

0403 Druge skupne administrativne službe 74.937,58 66.229,18 51.185,00 68,30

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 21.500,00 26.017,58 20.500,00 95,35

01.1.1.07 Obveščanje javnosti 21.500,00 26.017,58 20.500,00 95,35

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.200,00 26.017,58 20.500,00 112,64

4025 Tekoče vzdrževanje 500,00 0,00 0,00 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 2.800,00 0,00 0,00 0,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.000,00 2.032,86 2.000,00 66,67

01.1.1.24 Protokolarni dogodki 3.000,00 2.032,86 2.000,00 66,67

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 1.741,30 2.000,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 291,56 0,00 0,00
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 50.437,58 38.178,74 28.685,00 56,87

01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij 31.500,00 31.427,71 20.000,00 63,49

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 33,54 0,00 -

4021 Posebni material in storitve 31.500,00 19.559,61 20.000,00 63,49

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,50 0,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 134,66 0,00 -

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 11.699,40 0,00 -

01.1.4.01 DD Partizan - tekoče vzdrževanje 2.217,58 2.217,58 1.520,00 68,54

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 840,00 839,92 840,00 100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 1.377,58 1.377,66 680,00 49,36

01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

06.1.1.07 Urejanje evidence nepremičnin 2.000,00 1.004,69 2.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 366,00 2.000,00 100,00

4021 Posebni material in storitve 0,00 638,69 0,00 -

16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki 2.265,00 2.081,90 2.265,00 100,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.100,00 2.026,05 2.100,00 100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 165,00 55,85 165,00 100,00

16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki 700,00 346,86 800,00 114,29

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 0,00 100,00 100,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 158,00 600,00 120,00

4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 188,86 100,00 100,00

16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje 10.655,00 0,00 1.000,00 9,39

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 1.000,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.655,00 0,00 0,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 379.213,85 364.522,39 396.333,00 104,51
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0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 14.890,00 13.629,38 14.517,00 97,49

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 700,00 504,76 500,00 71,43

01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti 700,00 504,76 500,00 71,43

4029 Drugi operativni odhodki 700,00 504,76 500,00 71,43

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 14.190,00 13.124,62 14.017,00 98,78

04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC 8.870,00 8.868,18 8.870,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.870,00 8.868,18 8.870,00 100,00

04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja 5.320,00 4.256,44 5.147,00 96,75

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.320,00 4.256,44 5.147,00 96,75

0603 Dejavnost občinske uprave 364.323,85 350.893,01 381.816,00 104,80

06039001 Administracija občinske uprave 344.573,85 335.391,64 362.866,00 105,31

01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim 246.955,00 243.348,60 256.830,00 104,00

4000 Plače in dodatki 223.050,00 219.890,31 232.380,00 104,18

4001 Regres za letni dopust 7.585,00 8.738,72 8.430,00 111,14

4002 Povračila in nadomestila 15.070,00 13.163,50 14.190,00 94,16

4004 Sredstva za nadurno delo 1.250,00 1.556,07 1.250,00 100,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00 0,00 580,00 -

01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost 37.430,00 39.453,79 41.420,00 110,66

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 19.740,00 19.618,70 20.565,00 104,18

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.810,00 15.717,15 16.475,00 104,21

4012 Prispevek za zaposlovanje 135,00 133,08 140,00 103,70

4013 Prispevek za starševsko varstvo 225,00 221,71 230,00 102,22

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.520,00 3.763,15 4.010,00 263,82

01.1.1.09 Skupna občinska uprava 36.240,00 30.737,05 41.516,00 114,56

4130 Tekoči transferi občinam 36.240,00 30.737,05 41.516,00 114,56

01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve 16.755,00 15.030,07 16.800,00 100,27
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4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.170,00 9.395,85 10.800,00 96,69

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.000,00 3.872,72 4.000,00 100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 1.585,00 1.761,50 2.000,00 126,18

01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški 2.293,85 2.421,13 3.000,00 130,78

4023 Prevozni stroški in storitve 1.793,85 1.681,72 2.300,00 128,22

4024 Izdatki za službena potovanja 500,00 739,41 700,00 140,00

01.1.1.23 Kadrovske zadeve 4.900,00 4.401,00 3.300,00 67,35

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 648,58 900,00 180,00

4021 Posebni material in storitve 1.000,00 616,56 1.200,00 120,00

4029 Drugi operativni odhodki 3.400,00 3.135,86 1.200,00 35,29

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.750,00 15.501,37 18.950,00 95,95

01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 15.000,00 13.609,61 15.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.500,00 6.770,51 7.500,00 100,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.400,00 6.110,60 6.050,00 112,04

4025 Tekoče vzdrževanje 2.100,00 728,50 1.450,00 69,05

01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki 3.300,00 0,00 2.500,00 75,76

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.300,00 0,00 2.500,00 75,76

01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki 1.450,00 1.891,76 1.450,00 100,00

4202 Nakup opreme 1.450,00 1.891,76 1.450,00 100,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 58.010,00 56.204,23 64.010,00 110,34
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 58.010,00 56.204,23 64.010,00 110,34

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.000,00 7.285,06 5.000,00 125,00

02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja 2.200,00 2.196,81 3.000,00 136,36

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 0,00 2.000,00 200,00

4029 Drugi operativni odhodki 1.200,00 2.196,81 1.000,00 83,33

02.2.0.01 Oprema civilne zaščite 1.800,00 5.088,25 2.000,00 111,11
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4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 76,25 0,00 -

4021 Posebni material in storitve 1.800,00 5.012,00 2.000,00 111,11

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 54.010,00 48.919,17 59.010,00 109,26

02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 30.000,00 29.833,33 30.000,00 100,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 30.000,00 29.833,33 30.000,00 100,00

03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka 4.010,00 4.010,04 4.010,00 100,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.010,00 4.010,04 4.010,00 100,00

03.2.0.01 Nakup gasilske opreme 15.000,00 15.075,80 20.000,00 133,33

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 15.075,80 20.000,00 133,33

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.715,00 39.806,65 42.500,00 99,50
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 33.285,00 31.564,59 33.000,00 99,14

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 20.000,00 19.059,95 20.000,00 100,00

04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva 20.000,00 19.059,95 20.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 298,90 0,00 -

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000,00 18.761,05 20.000,00 100,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 13.285,00 12.504,64 13.000,00 97,85

04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

04.1.1.06 Delovanje LAS Loškega pogorja 0,00 0,00 0,00 -

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 -

04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov 4.285,00 3.504,64 4.000,00 93,35

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.285,00 1.504,64 4.000,00 93,35
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4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 2.000,00 0,00 -

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.500,00 771,81 1.500,00 100,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.500,00 771,81 1.500,00 100,00

04.1.1.04 Oskrba najdenih živali 1.500,00 771,81 1.500,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 771,81 1.500,00 100,00

1104 Gozdarstvo 7.930,00 7.470,25 8.000,00 100,88

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.930,00 7.470,25 8.000,00 100,88

04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest 7.930,00 7.470,25 8.000,00 100,88

4025 Tekoče vzdrževanje 7.930,00 7.470,25 8.000,00 100,88

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 7.193,00 5.392,78 6.893,00 95,83
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 7.193,00 5.392,78 6.893,00 95,83

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 7.193,00 5.392,78 6.893,00 95,83

04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 4.000,00 2.999,98 3.000,00 75,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 2.999,98 3.000,00 75,00

04.6.1.12 Projekt PEACE Alps 800,00 0,00 800,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00 0,00 800,00 100,00

04.7.1.04.09 Projekt NEKTEO - Trajnostna energija za občine 2.393,00 2.392,80 2.393,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.393,00 2.392,80 2.393,00 100,00

18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri 0,00 0,00 700,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 700,00 -

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.260.513,00 805.877,941.025.088,25 81,32
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.254.313,00 805.877,94 1.018.888,25 81,23

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 507.900,00 440.574,98 270.000,00 53,16

04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 178.600,00 134.439,28 130.000,00 72,79

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 414,80 0,00 -

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00 100,46 200,00 100,00
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4025 Tekoče vzdrževanje 178.400,00 127.336,02 129.800,00 72,76

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 6.588,00 0,00 -

04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 279.300,00 279.253,51 110.000,00 39,38

4025 Tekoče vzdrževanje 279.300,00 279.253,51 110.000,00 39,38

04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti 50.000,00 26.882,19 30.000,00 60,00

4025 Tekoče vzdrževanje 50.000,00 26.882,19 30.000,00 60,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 645.585,00 297.710,04 674.449,64 104,47

04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov 0,00 0,00 20.000,00 -

4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 20.000,00 -

04.3.2.01 Asfaltacija cest 74.000,00 4.165,91 90.000,00 121,62

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 74.000,00 0,00 90.000,00 121,62

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 1.207,80 0,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 2.958,11 0,00 -

04.3.2.13 Ureditev centra Žirov 11.975,00 0,00 25.000,00 208,77

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.975,00 0,00 25.000,00 208,77

04.3.2.15 Pločniki Selo 226.500,00 101.598,00 82.900,00 36,60

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 179.250,00 101.598,00 62.900,00 35,09

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 20.000,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 47.250,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.24 Cesta na pokopališče 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

04.3.2.25 Obvoznica Žiri 163.025,00 15.331,11 140.000,00 85,88

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 95.740,00 15.331,11 140.000,00 146,23

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 62.710,00 0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.575,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.28 Dobračevska ulica - od Bineta do Mavsarja 30.125,00 30.113,02 0,00 0,00
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4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 30.125,00 29.520,65 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 592,37 0,00 -

04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Tobo 7.876,00 0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.876,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.30 Prvomajska ulica 2.000,00 0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja 5.124,00 0,00 5.124,00 100,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.124,00 0,00 5.124,00 100,00

04.3.2.34.10 Mrzli vrh 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.34.13 Selo - Pretovč - Hobovše 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.37.1 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 1: novo križišče pri iki - do konca Etikete 30.000,00 8.235,00 50.000,00 166,67

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 41.875,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000,00 8.235,00 8.125,00 27,08

04.3.2.37.2 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 2: od konca Etikete do križišča pri Norici 70.000,00 59.774,25 0,00 0,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 60.000,00 57.035,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 2.739,25 0,00 0,00

04.3.2.37.3 Likovič - bodoča obvoznica 0,00 14.950,00 0,00 -

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 14.950,00 0,00 -

04.3.2.37.4 Stari del ob Rakulku ODSEK 1: križišče Loška - novo križišče pri Iki 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.42 Sejmiška ulica 8.200,00 8.198,40 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.200,00 8.198,40 0,00 0,00

04.3.2.43 Rekonstrukcija ceste Noč - Debenc 4.760,00 0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.760,00 0,00 0,00 0,00
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16.2.2.05.11 Povezovalna cesta - šolsko športni kompleks 0,00 6.849,36 32.229,95 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 6.758,30 31.968,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 91,06 261,95 -

16.2.2.05.15 Parkirišča in zelenice - šolsko športni kompleks 0,00 48.494,99 228.195,69 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 47.850,26 226.341,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 644,73 1.854,69 -

13029003 Urejanje cestnega prometa 45.278,00 41.346,67 16.380,00 36,18

04.3.1.03 Krajevne oznake 11.000,00 7.722,91 2.000,00 18,18

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 7.722,91 0,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 11.000,00 0,00 2.000,00 18,18

04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin 10.000,00 9.345,76 10.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 400,11 0,00 -

4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 564,74 0,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 8.800,00 3.534,78 6.000,00 68,18

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 450,00 0,00 -

4029 Drugi operativni odhodki 1.200,00 4.396,13 4.000,00 333,33

04.3.1.06 Celostna prometna strategija 24.278,00 24.278,00 0,00 0,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.278,00 24.278,00 0,00 0,00

04.7.1.05.06 E-nostavno na kolo 0,00 0,00 4.380,00 -

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 4.380,00 -

13029004 Cestna razsvetljava 30.000,00 23.325,63 33.058,61 110,20

06.3.1.01 Javna razsvetljava 25.000,00 22.250,58 25.000,00 100,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.000,00 16.305,24 19.000,00 100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 6.000,00 5.945,34 6.000,00 100,00

06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov 5.000,00 0,00 3.000,00 60,00

4202 Nakup opreme 5.000,00 0,00 3.000,00 60,00
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16.2.2.05.14 Javna razsvetljava - šolsko športni kompleks 0,00 1.075,05 5.058,61 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 1.060,75 5.017,50 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 14,30 41,11 -

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 25.550,00 2.920,62 25.000,00 97,85

04.3.2.25.02 Obvoznica Žiri - javna razsvetljava 25.550,00 2.920,62 25.000,00 97,85

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.550,00 2.920,62 25.000,00 97,85

1306 Telekomunikacije in pošta 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00

04.4.1.02 Izgradnja širokopasovnega omrežja, bele lise 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00

14 GOSPODARSTVO 116.798,00 102.700,96 55.325,00 47,37
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 46.611,00 41.398,75 12.300,00 26,39

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 46.611,00 41.398,75 12.300,00 26,39

04.6.1.03 Gospodarska združenja 2.200,00 700,00 2.200,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.200,00 700,00 2.200,00 100,00

04.6.1.11 Coworking Mizarnica 0,00 0,00 6.000,00 -

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 6.000,00 -

04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva 3.844,00 3.844,00 3.000,00 78,04

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.844,00 3.844,00 3.000,00 78,04

04.7.1.04.06 Kreditna shema 1.000,00 210,67 800,00 80,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 210,67 800,00 80,00

04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva 300,00 300,00 300,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 300,00 100,00

04.7.1.05.01 Coworking 39.267,00 36.344,08 0,00 0,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.317,00 18.250,00 0,00 0,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 2.212,42 0,00 -
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4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 3.001,76 0,00 -

4202 Nakup opreme 12.950,00 12.279,90 0,00 0,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00 600,00 0,00 -

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 70.187,00 61.302,21 43.025,00 61,30

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 70.187,00 61.302,21 43.025,00 61,30

04.5.1.02 Turistična društva 2.500,00 1.700,00 2.200,00 88,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 1.700,00 2.200,00 88,00

04.5.1.04 Info točka 770,00 161,12 500,00 64,94

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 270,00 161,12 300,00 111,11

4025 Tekoče vzdrževanje 500,00 0,00 200,00 40,00

04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turuističnih prireditev in raznih dogodkov 15.000,00 15.393,60 10.000,00 66,67

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.000,00 11.815,99 10.000,00 66,67

4021 Posebni material in storitve 0,00 74,42 0,00 -

4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 1.841,10 0,00 -

4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 260,00 0,00 -

4027 Kazni in odškodnine 0,00 300,00 0,00 -

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 1.102,09 0,00 -

04.5.1.13 Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 7.592,00 3.018,10 0,00 0,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 6.580,00 3.018,10 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.012,00 0,00 0,00 0,00

04.5.2.01 Ureditev območja Pustotnik 15.000,00 12.895,67 0,00 0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000,00 8.015,67 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 4.880,00 0,00 0,00

04.5.2.02 Kolesarske povezave 1.000,00 298,00 2.000,00 200,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 298,00 2.000,00 -
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4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,00 0,00 0,00 0,00

04.7.1.04.04 Dejavnost LTO 14.325,00 13.835,72 14.325,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.325,00 13.835,72 14.325,00 100,00

08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,00 13.400,00 14.000,00 100,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,00 600,00 0,00 -

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 35.370,00 6.504,21 27.900,00 78,88
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 21.500,00 0,00 19.100,00 88,84

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 13.500,00 0,00 10.000,00 74,07

05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga 13.500,00 0,00 10.000,00 74,07

4025 Tekoče vzdrževanje 13.500,00 0,00 10.000,00 74,07

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 8.000,00 0,00 3.000,00 37,50

05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 8.000,00 0,00 3.000,00 37,50

4119 Drugi transferi posameznikom 8.000,00 0,00 3.000,00 37,50

15029003 Izboljšanje stanja okolja 0,00 0,00 6.100,00 -

04.7.1.05.07 Lesni feniks 0,00 0,00 6.100,00 -

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 6.100,00 -

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.000,00 5.115,61 5.000,00 50,00

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.000,00 5.115,61 5.000,00 50,00

05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin 10.000,00 5.115,61 5.000,00 50,00

4025 Tekoče vzdrževanje 10.000,00 5.115,61 5.000,00 50,00

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 3.870,00 1.388,60 3.800,00 98,19

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 3.870,00 1.388,60 3.800,00 98,19

08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije 3.870,00 1.388,60 3.800,00 98,19

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.870,00 1.388,60 3.800,00 98,19

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 140.670,00 97.671,99 158.429,63 112,63
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1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 70.610,00 41.813,74 18.840,00 26,68

16029003 Prostorsko načrtovanje 70.610,00 41.813,74 18.840,00 26,68

04.3.2.25.01 Obvoznica Žiri - OPPN, CPVO 27.810,00 6.039,00 4.270,00 15,35

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.810,00 0,00 4.270,00 15,35

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 6.039,00 0,00 -

06.1.1.01 Občinski prostorski načrt 20.750,00 18.926,54 7.000,00 33,73

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.750,00 18.926,54 7.000,00 33,73

06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov 22.050,00 16.848,20 7.570,00 34,33

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.750,00 13.517,60 4.270,00 22,77

4021 Posebni material in storitve 3.300,00 3.330,60 3.300,00 100,00

1603 Komunalna dejavnost 26.500,00 43.354,88 103.389,63 390,15

16039001 Oskrba z vodo 12.000,00 13.040,08 10.000,00 83,33

06.2.1.01 Vaški vodovodi 12.000,00 13.040,08 10.000,00 83,33

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 6.955,85 5.000,00 100,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 7.000,00 6.084,23 5.000,00 71,43

16039003 Objekti za rekreacijo 4.500,00 2.557,28 3.000,00 66,67

01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo 1.000,00 340,93 1.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 32,67 0,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00 308,26 1.000,00 100,00

01.1.4.07 Mestni vrtički 500,00 350,56 500,00 100,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 350,56 500,00 100,00

04.5.1.06 Pustotnik 3.000,00 1.865,79 1.500,00 50,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 67,00 0,00 -

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 59,66 0,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 3.000,00 1.739,13 1.500,00 50,00

16039004 Praznično urejanje naselij 10.000,00 10.248,50 8.000,00 80,00
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06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav 10.000,00 10.248,50 8.000,00 80,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.700,00 6.081,28 4.000,00 148,15

4025 Tekoče vzdrževanje 7.000,00 4.167,22 4.000,00 57,14

4029 Drugi operativni odhodki 300,00 0,00 0,00 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0,00 17.509,02 82.389,63 -

16.2.2.05.16 Dovoz, dvorišče - šolsko športni kompleks 0,00 17.509,02 82.389,63 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 17.276,26 81.720,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 232,76 669,63 -

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 23.560,00 9.405,37 26.200,00 111,21

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 0,00 0,00 10.000,00 -

06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 0,00 0,00 10.000,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 10.000,00 -

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 23.560,00 9.405,37 16.200,00 68,76

16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 12.860,00 6.401,12 10.000,00 77,76

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.500,00 4.536,82 5.000,00 52,63

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.460,00 690,64 1.500,00 102,74

4025 Tekoče vzdrževanje 1.500,00 694,56 3.000,00 200,00

4029 Drugi operativni odhodki 400,00 479,10 500,00 125,00

16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja 3.200,00 2.699,00 3.200,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200,00 2.699,00 3.200,00 100,00

16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 7.500,00 305,25 3.000,00 40,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.500,00 305,25 3.000,00 40,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 20.000,00 3.098,00 10.000,00 50,00

16069002 Nakup zemljišč 20.000,00 3.098,00 10.000,00 50,00

04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 20.000,00 3.098,00 10.000,00 50,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.000,00 3.098,00 10.000,00 50,00
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 49.150,00 34.243,49 45.000,00 91,56
1702 Primarno zdravstvo 23.150,00 21.862,21 29.000,00 125,27

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 23.150,00 21.862,21 29.000,00 125,27

07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni 4.000,00 2.440,00 1.500,00 37,50

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 2.440,00 1.500,00 37,50

16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki 12.500,00 12.885,23 12.500,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 5.838,63 6.000,00 120,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.950,00 3.250,88 3.700,00 74,75

4025 Tekoče vzdrževanje 2.550,00 3.795,72 2.800,00 109,80

16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje 6.650,00 6.536,98 15.000,00 225,56

4202 Nakup opreme 1.000,00 338,72 0,00 0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.650,00 6.198,26 15.000,00 265,49

1707 Drugi programi na področju zdravstva 26.000,00 12.381,28 16.000,00 61,54

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 12.500,00 8.763,92 10.000,00 80,00

07.2.1.06 Zdravstveno zavarovanje občanov 12.500,00 8.763,92 10.000,00 80,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 12.500,00 8.763,92 10.000,00 80,00

17079002 Mrliško ogledna služba 13.500,00 3.617,36 6.000,00 44,44

07.1.1.01 Mrliško ogledna služba 13.500,00 3.617,36 6.000,00 44,44

4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,00 2.071,27 6.000,00 60,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.500,00 1.546,09 0,00 0,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 327.636,96 329.015,37 314.766,00 96,07
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 55.201,96 70.984,00 63.707,00 115,41

18029001 Nepremična kulturna dediščina 13.000,00 12.530,70 11.500,00 88,46

01.1.4.04 Urejanje spomenikov 1.000,00 530,70 1.500,00 150,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 530,70 1.500,00 150,00

08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina 12.000,00 12.000,00 10.000,00 83,33
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4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,00 12.000,00 10.000,00 83,33

18029002 Premična kulturna dediščina 42.201,96 58.453,30 52.207,00 123,71

04.7.1.05.02 Kjer domujejo zgodbe 0,00 0,00 0,00 -

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 -

04.7.1.05.03 Impresije škofjeloškega 17.628,37 7.550,17 10.080,00 57,18

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.590,97 3.001,20 10.080,00 74,17

4029 Drugi operativni odhodki 4.037,40 4.000,00 0,00 0,00

4202 Nakup opreme 0,00 548,97 0,00 -

04.7.1.05.05 Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost 0,00 0,00 38.127,00 -

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 38.127,00 -

08.2.1.02 Muzejska dejavnost 2.000,00 1.954,55 2.000,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 1.954,55 2.000,00 100,00

08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino 2.000,00 192,76 2.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 192,76 0,00 -

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

08.2.2.17 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe 20.573,59 48.755,82 0,00 0,00

4000 Plače in dodatki 20.573,59 3.166,24 0,00 0,00

4002 Povračila in nadomestila 0,00 130,77 0,00 -

4004 Sredstva za nadurno delo 0,00 157,32 0,00 -

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 294,14 0,00 -

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,00 235,66 0,00 -

4012 Prispevek za zaposlovanje 0,00 1,99 0,00 -

4013 Prispevek za starševsko varstvo 0,00 3,30 0,00 -

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0,00 39,46 0,00 -

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 11.716,94 0,00 -

4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 35,74 0,00 -
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4029 Drugi operativni odhodki 0,00 10.397,16 0,00 -

4130 Tekoči transferi občinam 0,00 7.822,40 0,00 -

4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 14.754,70 0,00 -

1803 Programi v kulturi 165.215,00 154.253,43 167.959,00 101,66

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 76.325,00 75.325,00 78.069,00 102,28

08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 55.725,00 55.725,00 57.469,00 103,13

4133 Tekoči transferi v javne zavode 55.725,00 55.725,00 57.469,00 103,13

08.2.1.08 Žirovski občasnik 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,00

08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00

18039003 Ljubiteljska kultura 46.400,00 44.724,31 46.400,00 100,00

08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00

08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav 4.000,00 2.324,31 4.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 2.324,31 0,00 -

08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 16.000,00 11.829,94 13.000,00 81,25

01.1.1.15 Žirovske stopinje 16.000,00 11.829,94 13.000,00 81,25

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.200,00 11.345,10 10.000,00 121,95

4029 Drugi operativni odhodki 7.800,00 484,84 3.000,00 38,46

18039005 Drugi programi v kulturi 26.490,00 22.374,18 30.490,00 115,10
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01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški 14.490,00 10.518,18 12.490,00 86,20

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,00 1.751,03 1.700,00 68,00

4021 Posebni material in storitve 0,00 743,43 1.000,00 -

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.350,00 5.144,18 6.250,00 98,43

4025 Tekoče vzdrževanje 5.640,00 2.879,54 3.540,00 62,77

01.2.0.10 Kulturno središče Stare Žiri - investicijski odhodki 6.000,00 5.856,00 1.000,00 16,67

4202 Nakup opreme 4.000,00 5.856,00 0,00 0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 0,00 1.000,00 50,00

08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra Alpina Žiri 4.000,00 4.000,00 3.000,00 75,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 4.000,00 3.000,00 75,00

08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture 0,00 0,00 10.000,00 -

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 10.000,00 -

08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi 2.000,00 2.000,00 4.000,00 200,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,00 2.000,00 4.000,00 200,00

1804 Podpora posebnim skupinam 5.320,00 5.894,99 6.300,00 118,42

18049001 Programi veteranskih organizacij 1.320,00 1.100,00 1.300,00 98,48

08.3.1.09 Veteranske organizacije 1.320,00 1.100,00 1.300,00 98,48

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.320,00 1.100,00 1.300,00 98,48

18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.000,00 4.794,99 5.000,00 125,00

08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov 2.400,00 2.394,99 2.500,00 104,17

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400,00 2.394,99 2.500,00 104,17

08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 1.600,00 2.400,00 2.500,00 156,25

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.600,00 2.400,00 2.500,00 156,25

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 101.900,00 97.882,95 76.800,00 75,37

18059001 Programi športa 99.400,00 97.882,95 74.800,00 75,25

08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa 75.500,00 75.499,98 70.000,00 92,72
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4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 75.500,00 75.499,98 70.000,00 92,72

08.1.1.04 Tekoči stroški športnih objektov 3.000,00 3.000,00 2.500,00 83,33

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00 3.000,00 2.500,00 83,33

08.1.1.05 Nagrade za športne dosežke 1.000,00 200,00 1.000,00 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 200,00 0,00 -

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

08.1.1.06 Tekoči stroški nogometnega stadiona 0,00 0,00 1.300,00 -

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 1.300,00 -

08.1.2.02 Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00

08.1.2.05 Nogometni stadion - ŠC Polje 6.400,00 5.682,97 0,00 0,00

4202 Nakup opreme 6.400,00 5.682,97 0,00 0,00

18059002 Programi za mladino 2.500,00 0,00 2.000,00 80,00

08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev 2.500,00 0,00 2.000,00 80,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 0,00 2.000,00 80,00

19 IZOBRAŽEVANJE 1.928.642,281.404.225,662.288.106,66 118,64
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 767.110,00 770.600,93 830.763,36 108,30

19029001 Vrtci 734.110,00 740.049,15 797.763,36 108,67

09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri 582.260,00 586.774,43 590.000,00 101,33

4119 Drugi transferi posameznikom 582.260,00 586.774,43 590.000,00 101,33

09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov -  Vrtec pri sv. Ani 102.000,00 97.932,97 102.000,00 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 102.000,00 97.932,97 102.000,00 100,00

09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja 40.000,00 34.561,81 40.000,00 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 40.000,00 34.561,81 40.000,00 100,00

09.1.1.04 Potujoči vrtec 1.000,00 830,00 260,00 26,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,00 830,00 260,00 26,00
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09.1.1.06 Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 3.000,00 2.729,67 3.000,00 100,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,00 2.729,67 3.000,00 100,00

09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi 5.850,00 5.850,00 9.000,00 153,85

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.850,00 5.850,00 9.000,00 153,85

09.2.2.08.02 Igrišče vrtca - šolsko športni kompleks 0,00 11.370,27 53.503,36 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 11.219,10 53.068,50 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 151,17 434,86 -

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 33.000,00 30.551,78 33.000,00 100,00

09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok 33.000,00 30.551,78 33.000,00 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 33.000,00 30.551,78 33.000,00 100,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.027.532,28 524.515,24 1.339.843,30 130,39

19039001 Osnovno šolstvo 1.021.602,28 519.058,04 1.331.067,30 130,29

04.7.1.05.04 Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi 0,00 0,00 27.470,00 -

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 27.470,00 -

09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri 34.780,00 34.934,44 35.257,00 101,37

4133 Tekoči transferi v javne zavode 34.780,00 34.934,44 35.257,00 101,37

09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri 40.700,00 42.523,69 41.256,00 101,37

4133 Tekoči transferi v javne zavode 40.700,00 42.523,69 41.256,00 101,37

09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri 54.100,00 54.495,15 56.200,00 103,88

4133 Tekoči transferi v javne zavode 54.100,00 54.495,15 56.200,00 103,88

09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 9.255,00 2.978,80 5.400,00 58,35

4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.255,00 2.978,80 5.400,00 58,35

09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž.in obnovo 35.590,00 35.590,00 14.850,00 41,73

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 35.590,00 35.590,00 14.850,00 41,73

09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi 2.750,00 3.679,20 2.970,00 108,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.750,00 3.679,20 2.970,00 108,00
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09.2.2.08 Nadomestna gradnja stare šolske stavbe in povezovalnega dela 10.000,00 13.162,61 2.000,00 20,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 13.162,61 2.000,00 20,00

09.2.2.08.01 Gradnja povezovalnega dela - 1. faza 750.482,71 247.752,47 1.143.664,30 152,39

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 750.482,71 239.793,75 1.134.369,00 151,15

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 7.958,72 9.295,30 -

09.2.2.09.2 Ureditev zunanjih športnih površin ob OŠ Žiri - Faza 2: Izgradnja zunanjega šp. igrišča 81.944,57 81.941,68 0,00 0,00

4202 Nakup opreme 0,00 8.053,75 0,00 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 81.944,57 73.020,14 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 867,79 0,00 -

09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 2.000,00 0,00 -

19039002 Glasbeno šolstvo 5.930,00 5.457,20 8.776,00 147,99

09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka 4.900,00 4.427,20 7.745,00 158,06

4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.900,00 4.427,20 7.745,00 158,06

09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 1.030,00 1.030,00 1.031,00 100,10

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.030,00 1.030,00 1.031,00 100,10

1905 Drugi izobraževalni programi 0,00 0,00 2.000,00 -

19059001 Izobraževanje odraslih 0,00 0,00 2.000,00 -

09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka 0,00 0,00 2.000,00 -

4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 2.000,00 -

1906 Pomoči šolajočim 134.000,00 109.109,49 115.500,00 86,19

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 134.000,00 109.109,49 115.500,00 86,19

09.2.1.04 Šolski prevozi 130.000,00 105.109,49 110.000,00 84,62

4119 Drugi transferi posameznikom 130.000,00 105.109,49 110.000,00 84,62

09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00
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4119 Drugi transferi posameznikom 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 4.000,00 0,00 -

09.3.1.02 Jobstov sklad 0,00 0,00 1.500,00 -

4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 0,00 1.500,00 -

20 SOCIALNO VARSTVO 159.468,00 134.027,43 146.023,00 91,57
2002 Varstvo otrok in družine 2.093,00 2.093,00 2.133,00 101,91

20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.093,00 2.093,00 2.133,00 101,91

07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom 2.093,00 2.093,00 2.133,00 101,91

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.093,00 2.093,00 2.133,00 101,91

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 157.375,00 131.934,43 143.890,00 91,43

20049002 Socialno varstvo invalidov 10.210,00 6.814,00 0,00 0,00

07.2.1.09 Družinski pomočnik 10.210,00 6.814,00 0,00 0,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 790,00 519,76 0,00 0,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 590,00 411,68 0,00 0,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 10,00 3,52 0,00 0,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 10,00 5,84 0,00 0,00

4119 Drugi transferi posameznikom 8.810,00 5.873,20 0,00 0,00

20049003 Socialno varstvo starih 131.630,00 115.491,66 128.660,00 97,74

07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe 95.000,00 79.004,84 90.000,00 94,74

4119 Drugi transferi posameznikom 95.000,00 79.004,84 90.000,00 94,74

07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu 31.630,00 32.988,20 35.660,00 112,74

4119 Drugi transferi posameznikom 31.630,00 32.988,20 35.660,00 112,74

07.2.2.02 Medgeneracijsko središče 5.000,00 3.498,62 3.000,00 60,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 2.440,00 0,00 -

4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 3.000,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 1.058,62 0,00 0,00

Page 41 of 194



Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 Stran 26

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 8.800,00 4.638,77 7.800,00 88,64

07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke 800,00 309,60 800,00 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 800,00 309,60 800,00 100,00

07.2.1.04 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih 500,00 0,00 500,00 100,00

4119 Drugi transferi posameznikom 500,00 0,00 500,00 100,00

07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin 6.500,00 4.329,17 6.000,00 92,31

4119 Drugi transferi posameznikom 6.500,00 4.329,17 6.000,00 92,31

07.2.1.12 Pomoč socialno ogroženim 1.000,00 0,00 500,00 50,00

4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 0,00 500,00 50,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 6.735,00 4.990,00 7.430,00 110,32

07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka 715,00 0,00 1.430,00 200,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 715,00 0,00 1.430,00 200,00

08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 2.300,00 1.600,00 2.300,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.300,00 1.600,00 2.300,00 100,00

08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev 2.920,00 2.590,00 2.900,00 99,32

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.920,00 2.590,00 2.900,00 99,32

08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev 800,00 800,00 800,00 100,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 800,00 100,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.000,00 2.061,18 2.260,00 56,50
2201 Servisiranje javnega dolga 4.000,00 2.061,18 2.260,00 56,50

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.000,00 2.061,18 2.160,00 54,00

01.4.0.04 Stroški kredita - Banka Koper 4.000,00 2.061,18 2.160,00 54,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4.000,00 2.061,18 2.160,00 54,00

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 0,00 100,00 -

01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad 0,00 0,00 100,00 -

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 100,00 -
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 62.530,00 0,00 75.000,00 119,94
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00

23029001 Rezerva občine 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00

01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00

4091 Proračunska rezerva 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00

2303 Splošna proračunska rezervacija 17.530,00 0,00 30.000,00 171,14

23039001 Splošna proračunska rezervacija 17.530,00 0,00 30.000,00 171,14

01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija 17.530,00 0,00 30.000,00 171,14

4090 Splošna proračunska rezervacija 17.530,00 0,00 30.000,00 171,14

5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 1.553.076,301.065.087,283.516.232,56 226,40
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.710,00 13.790,89 13.500,00 115,29
0402 Informatizacija uprave 5.310,00 5.426,62 5.500,00 103,58

04029001 Informacijska infrastruktura 5.310,00 5.426,62 5.500,00 103,58

11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve 5.310,00 5.426,62 5.500,00 103,58

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 900,00 130,95 100,00 11,11

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 350,00 562,61 600,00 171,43

4025 Tekoče vzdrževanje 4.060,00 4.733,06 4.800,00 118,23

0403 Druge skupne administrativne službe 6.400,00 8.364,27 8.000,00 125,00

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.400,00 8.364,27 8.000,00 125,00

11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti 6.400,00 8.364,27 8.000,00 125,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.900,00 8.243,06 8.000,00 135,59

4025 Tekoče vzdrževanje 500,00 0,00 0,00 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 121,21 0,00 -

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 107.896,15 108.213,01 113.935,00 105,60
0603 Dejavnost občinske uprave 107.896,15 108.213,01 113.935,00 105,60

06039001 Administracija občinske uprave 104.686,15 105.185,85 109.875,00 104,96

Page 43 of 194



Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 Stran 28

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. 16.445,00 16.131,56 16.775,00 102,01

4000 Plače in dodatki 14.185,00 14.184,85 14.750,00 103,98

4001 Regres za letni dopust 790,00 842,79 845,00 106,96

4002 Povračila in nadomestila 880,00 815,16 880,00 100,00

4004 Sredstva za nadurno delo 300,00 0,00 300,00 100,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 290,00 288,76 0,00 0,00

11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str. 2.385,00 2.603,25 2.805,00 117,61

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.255,00 1.255,36 1.360,00 108,37

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.005,00 1.005,77 1.080,00 107,46

4012 Prispevek za zaposlovanje 10,00 8,52 10,00 100,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 15,00 14,16 15,00 100,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100,00 319,44 340,00 340,00

11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve 15.980,00 14.597,90 16.470,00 103,07

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.680,00 5.058,36 6.070,00 79,04

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.000,00 7.861,88 8.000,00 133,33

4025 Tekoče vzdrževanje 200,00 157,86 200,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 2.100,00 1.519,80 2.200,00 104,76

11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški 1.897,16 1.821,88 2.000,00 105,42

4023 Prevozni stroški in storitve 1.847,16 1.821,88 2.000,00 108,27

4024 Izdatki za službena potovanja 50,00 0,00 0,00 0,00

11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve 868,99 834,93 950,00 109,32

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 208,99 130,31 300,00 143,55

4021 Posebni material in storitve 310,00 165,42 300,00 96,77

4029 Drugi operativni odhodki 350,00 539,20 350,00 100,00

13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov 32.015,00 31.572,95 33.555,00 104,81

4000 Plače in dodatki 28.900,00 28.462,43 30.190,00 104,46
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4001 Regres za letni dopust 1.555,00 1.639,95 1.430,00 91,96

4002 Povračila in nadomestila 1.500,00 1.470,57 1.500,00 100,00

4004 Sredstva za nadurno delo 60,00 0,00 0,00 0,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00 0,00 435,00 -

13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov 4.975,00 5.325,02 5.640,00 113,37

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.560,00 2.518,91 2.670,00 104,30

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.050,00 2.017,93 2.140,00 104,39

4012 Prispevek za zaposlovanje 20,00 17,05 20,00 100,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 30,00 28,47 30,00 100,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 315,00 742,66 780,00 247,62

13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. 17.175,00 17.933,38 17.895,00 104,19

4000 Plače in dodatki 15.740,00 16.580,93 16.415,00 104,29

4001 Regres za letni dopust 630,00 674,23 675,00 107,14

4002 Povračila in nadomestila 705,00 647,36 705,00 100,00

4004 Sredstva za nadurno delo 100,00 30,86 100,00 100,00

13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. 2.620,00 2.955,68 2.945,00 112,40

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.395,00 1.470,18 1.450,00 103,94

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.115,00 1.177,84 1.170,00 104,93

4012 Prispevek za zaposlovanje 10,00 9,96 10,00 100,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 15,00 16,59 15,00 100,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 85,00 281,11 300,00 352,94

14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba 8.960,00 9.804,44 9.305,00 103,85

4000 Plače in dodatki 8.125,00 8.944,58 8.445,00 103,94

4001 Regres za letni dopust 395,00 421,40 420,00 106,33

4002 Povračila in nadomestila 440,00 407,59 440,00 100,00

4004 Sredstva za nadurno delo 0,00 30,87 0,00 -
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14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba 1.365,00 1.604,86 1.535,00 112,45

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 720,00 794,33 750,00 104,17

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 580,00 636,38 600,00 103,45

4012 Prispevek za zaposlovanje 5,00 5,37 5,00 100,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 10,00 9,00 10,00 100,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 50,00 159,78 170,00 340,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.210,00 3.027,16 4.060,00 126,48

11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov 3.210,00 3.027,16 4.060,00 126,48

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.150,00 1.391,20 1.450,00 126,09

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.700,00 1.266,73 1.650,00 97,06

4025 Tekoče vzdrževanje 360,00 369,23 960,00 266,67

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 355.828,24 214.174,72 251.288,07 70,62
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 355.828,24 214.174,72 251.288,07 70,62

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 154.545,00 136.186,13 137.065,00 88,69

13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba 5.045,00 9.285,17 5.000,00 99,11

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.390,00 3.043,21 2.850,00 64,92

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 155,00 136,74 150,00 96,77

4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 95,00 0,00 -

4024 Izdatki za službena potovanja 500,00 16,56 0,00 0,00

4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 5.993,66 2.000,00 -

13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 34.000,00 35.658,99 35.000,00 102,94

4021 Posebni material in storitve 300,00 12.616,78 10.100,00 3.366,67

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300,00 3.746,11 2.150,00 93,48

4023 Prevozni stroški in storitve 24.400,00 13.203,11 15.550,00 63,73

4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 0,70 0,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 6.000,00 4.812,29 6.000,00 100,00
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4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000,00 1.280,00 1.200,00 120,00

13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 28.000,00 22.879,54 26.000,00 92,86

4021 Posebni material in storitve 0,00 7.371,31 0,00 -

4023 Prevozni stroški in storitve 28.000,00 15.508,23 26.000,00 92,86

13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže 26.000,00 23.493,23 25.000,00 96,15

4023 Prevozni stroški in storitve 26.000,00 23.493,23 25.000,00 96,15

13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov 6.500,00 5.673,69 6.000,00 92,31

4023 Prevozni stroški in storitve 6.500,00 5.673,69 6.000,00 92,31

13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 31.000,00 21.277,16 25.000,00 80,65

4023 Prevozni stroški in storitve 31.000,00 21.277,16 25.000,00 80,65

13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve 8.000,00 4.666,35 6.000,00 75,00

4021 Posebni material in storitve 0,00 511,91 0,00 -

4023 Prevozni stroški in storitve 3.000,00 4.154,44 0,00 0,00

4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 0,00 6.000,00 120,00

13.1.2.01 Posode za odpadke 6.000,00 3.412,00 6.000,00 100,00

4202 Nakup opreme 6.000,00 3.412,00 6.000,00 100,00

13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica 10.000,00 9.840,00 3.065,00 30,65

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 2.940,00 3.065,00 -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 3.570,00 0,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 3.330,00 0,00 0,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 201.283,24 77.988,59 114.223,07 56,75

04.3.2.25.04 Obvoznica Žiri - prestavitev in zaščita kanalizacije 21.610,00 6.885,24 15.000,00 69,41

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.610,00 6.885,24 15.000,00 69,41

09.2.2.09.22 Kanalizacija šolsko športni kompleks 0,00 -11.980,26 0,00 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 -11.980,26 0,00 -

13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave 76.000,00 64.082,66 76.000,00 100,00
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4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.120,00 2.561,56 4.000,00 65,36

4021 Posebni material in storitve 29.580,00 28.418,03 34.000,00 114,94

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 30.300,00 23.419,88 25.400,00 83,83

4023 Prevozni stroški in storitve 500,00 0,00 0,00 0,00

4024 Izdatki za službena potovanja 500,00 177,21 200,00 40,00

4025 Tekoče vzdrževanje 9.000,00 9.505,98 12.400,00 137,78

13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 10.000,00 2.789,60 10.000,00 100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 10.000,00 2.789,60 10.000,00 100,00

13.2.1.06 Storitve praznenja greznic 6.000,00 1.457,00 6.000,00 100,00

4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 1.457,00 6.000,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 6.000,00 0,00 0,00 0,00

13.2.2.08 Kanalizacija in čistilna naprava Selo 17.000,00 200,00 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.000,00 200,00 0,00 0,00

13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 5.000,00 1.577,75 5.000,00 100,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 1.577,75 5.000,00 100,00

13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave 20.000,00 12.589,35 0,00 0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,00 12.589,35 0,00 0,00

16.2.2.05.12 Kanalizacija - šolsko športni kompleks 45.673,24 387,25 2.223,07 4,87

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45.673,24 382,09 2.205,00 4,83

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 5,16 18,07 -

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.077.641,91 728.908,663.137.509,49 291,15
1603 Komunalna dejavnost 1.077.641,91 728.908,66 3.137.509,49 291,15

16039001 Oskrba z vodo 161.395,43 175.321,30 130.613,24 80,93

04.3.2.25.03 Obvoznica Žiri - prestavitev in zaščita vodovoda 340,00 8.071,90 10.000,00 2.941,18

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 340,00 8.071,90 10.000,00 2.941,18

09.2.2.09.23 Vodovod - šolsko športni kompleks 5.055,43 5.055,43 0,00 0,00
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4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.055,43 5.055,43 0,00 0,00

14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe 45.924,22 39.271,63 45.000,00 97,99

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.500,00 2.984,39 4.000,00 88,89

4021 Posebni material in storitve 140,00 0,00 100,00 71,43

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.160,00 14.613,24 15.250,00 100,59

4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 169,90 150,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 26.124,22 21.504,10 25.500,00 97,61

14.1.0.02 Vodni prispevek 21.000,00 20.951,82 21.000,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 21.000,00 20.951,82 21.000,00 100,00

14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomerov 12.000,00 11.400,45 12.000,00 100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 12.000,00 11.400,45 12.000,00 100,00

14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 3.000,00 10.019,53 10.000,00 333,33

4025 Tekoče vzdrževanje 3.000,00 10.019,53 10.000,00 333,33

14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 74.075,78 80.095,33 30.000,00 40,50

4202 Nakup opreme 1.495,00 9.979,35 0,00 0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 13.168,55 30.000,00 150,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.580,78 56.947,43 0,00 0,00

16.2.2.05.13 Vodovod - šolsko športni kompleks 0,00 455,21 2.613,24 -

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 449,15 2.592,00 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 6,06 21,24 -

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 23.900,00 15.563,18 15.900,00 66,53

12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 9.900,00 8.074,92 9.900,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 34,62 0,00 0,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600,00 3.548,98 4.200,00 116,67

4025 Tekoče vzdrževanje 1.600,00 400,98 1.600,00 100,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.200,00 4.090,34 4.100,00 97,62
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12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča 4.000,00 2.818,58 4.000,00 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 286,31 0,00 -

4025 Tekoče vzdrževanje 4.000,00 2.532,27 4.000,00 100,00

12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje 10.000,00 4.669,68 2.000,00 20,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 1.866,00 0,00 -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 2.803,68 2.000,00 20,00

16039003 Objekti za rekreacijo 889.346,48 538.024,18 2.988.996,25 336,09

16.2.2.05 Večnamenska dvorana Žiri 21.500,00 13.874,61 2.000,00 9,30

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.500,00 13.874,61 2.000,00 9,30

16.2.2.05.1 Večnamenska dvorana - gradnja 657.390,48 313.693,58 2.986.996,25 454,37

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 657.390,48 302.906,19 2.962.719,00 450,68

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 10.787,39 24.277,25 -

16.2.2.05.101 Večnamenska dvorana - gradnja - financiranje Fundacija za šport 210.456,00 210.455,99 0,00 0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 210.456,00 210.455,99 0,00 0,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.000,00 0,00 2.000,00 66,67

11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški 3.000,00 0,00 2.000,00 66,67

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.000,00 0,00 2.000,00 66,67

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -5.000,00 -5.000,00 -3.000,00 60,00
4 OBČINSKA UPRAVA 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00
14 GOSPODARSTVO 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

04.7.1.04.07 Vezava sredstev v kreditni shemi 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

C. RAČUN FINANCIRANJA -21.920,00 -20.445,36 -29.201,00 133,22
4 OBČINSKA UPRAVA 21.920,00 20.445,36 29.201,00 133,22
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 21.920,00 20.445,36 29.201,00 133,22
2201 Servisiranje javnega dolga 21.920,00 20.445,36 29.201,00 133,22

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 21.920,00 20.445,36 20.450,00 93,29

01.4.0.03 Odplačilo kredita - Banka Koper (Nadzidava OŠ) 21.920,00 20.445,36 20.450,00 93,29

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 21.920,00 20.445,36 20.450,00 93,29

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 0,00 8.751,00 -

01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO 0,00 0,00 8.751,00 -

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0,00 0,00 8.751,00 -

-6.364.401,39 -4.665.470,68 -8.376.123,10 131,61
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    ŽŽŽŽIIIIRRRRIIII
LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI
TABELA 3 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019
Datum 21.03.2019

do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\
PPJ\ VIR\ 

v EUR

Obdobje

4 335.873,63 1.681.198,54 2.338.405,62 618.143,62 0,00 0,00 4.973.621,41OBČINSKA UPRAVA
13 56.419,38 315.484,25 1.510.188,49 618.144,85 0,00 0,00 2.500.236,97PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 56.419,38 315.484,25 1.510.188,49 618.144,85 0,00 0,00 2.500.236,97Cestni promet in infrastruktura
13029002 55.344,35 310.425,64 1.507.284,83 541.378,48 0,00 0,00 2.414.433,30Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

04.3.2.37.1 0,00 50.000,00 1.102.800,00 -220.948,99 0,00 0,00 931.851,01Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 1: novo križišče pri iki - do konca Etikete 21.12.2017 - 31.12.2022
PV-LS 0,00 50.000,00 802.800,00 -635.133,92 0,00 0,00 217.666,08Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 300.000,00 414.184,93 0,00 0,00 714.184,93ESRR - Razvoj regij
04.3.2.37.2 0,00 0,00 255.000,00 762.327,47 0,00 0,00 1.017.327,47Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 2: od konca Etikete do križišča pri Norici 21.12.2017 - 31.12.2022
PV-LS 0,00 0,00 255.000,00 -17.367,93 0,00 0,00 237.632,07Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 0,00 779.695,40 0,00 0,00 779.695,40ESRR - Razvoj regij
16.2.2.05.11 6.849,35 32.229,95 18.500,05 0,00 0,00 0,00 57.579,35POVEZOVALNA CESTA - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 01.01.2018 - 31.12.2020
PV-LS 6.849,35 32.229,95 18.500,05 0,00 0,00 0,00 57.579,35Lastna proračunska sredstva
16.2.2.05.15 48.495,00 228.195,69 130.984,78 0,00 0,00 0,00 407.675,47PARKIRIŠČA IN ZELENICE- ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 01.01.2018 - 31.12.2020
PV-LS 48.495,00 228.195,69 130.984,78 0,00 0,00 0,00 407.675,47Lastna proračunska sredstva

13029004 1.075,03 5.058,61 2.903,66 76.766,37 0,00 0,00 85.803,67Cestna razsvetljava
04.3.2.37.12 0,00 0,00 0,00 41.335,74 0,00 0,00 41.335,74Javna razsvetljava Poclain-Etiketa Norica odsek 1 21.12.2017 - 31.12.2022
PV-LS 0,00 0,00 0,00 9.655,39 0,00 0,00 9.655,39Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 0,00 31.680,35 0,00 0,00 31.680,35ESRR - Razvoj regij
04.3.2.37.22 0,00 0,00 0,00 35.430,63 0,00 0,00 35.430,63Javna razsvetljava Poclain-Etiketa-Norica odsek 2 21.12.2017 - 31.12.2022
PV-LS 0,00 0,00 0,00 8.276,05 0,00 0,00 8.276,05Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 0,00 27.154,58 0,00 0,00 27.154,58ESRR - Razvoj regij
16.2.2.05.14 1.075,03 5.058,61 2.903,66 0,00 0,00 0,00 9.037,30JAVNA RAZSVETLJAVA - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 01.01.2018 - 31.12.2020
PV-LS 1.075,03 5.058,61 2.903,66 0,00 0,00 0,00 9.037,30Lastna proračunska sredstva

14 0,00 4.380,00 18.751,00 0,40 0,00 0,00 23.131,40GOSPODARSTVO
1403 0,00 4.380,00 18.751,00 0,40 0,00 0,00 23.131,40Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 0,00 4.380,00 18.751,00 0,40 0,00 0,00 23.131,40Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

04.7.1.05.06 0,00 4.380,00 18.751,00 0,40 0,00 0,00 23.131,40E-NOSTAVNO NA KOLO 01.01.2019 - 31.12.2020
PV-CLL 0,00 0,00 0,00 16.464,50 0,00 0,00 16.464,50CLLD
PV-LS 0,00 4.380,00 18.751,00 -16.464,10 0,00 0,00 6.666,90Lastna proračunska sredstva

15 0,00 6.100,00 25.718,00 0,04 0,00 0,00 31.818,04VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 6.100,00 25.718,00 0,04 0,00 0,00 31.818,04Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 6.100,00 25.718,00 0,04 0,00 0,00 31.818,04Zbiranje in ravnanje z odpadki
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04.7.1.05.07 0,00 6.100,00 25.718,00 0,04 0,00 0,00 31.818,04LESNI FENIKS 01.01.2019 - 31.12.2020
PV-CLL 0,00 0,00 0,00 23.333,99 0,00 0,00 23.333,99CLLD
PV-LS 0,00 6.100,00 25.718,00 -23.333,95 0,00 0,00 8.484,05Lastna proračunska sredstva

16 17.509,01 82.389,63 47.291,83 0,00 0,00 0,00 147.190,47PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 17.509,01 82.389,63 47.291,83 0,00 0,00 0,00 147.190,47Komunalna dejavnost
16039005 17.509,01 82.389,63 47.291,83 0,00 0,00 0,00 147.190,47Druge komunalne dejavnosti

16.2.2.05.16 17.509,01 82.389,63 47.291,83 0,00 0,00 0,00 147.190,47DOVOZ, DVORIŠČE - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 01.01.2018 - 31.12.2020
PV-LS 17.509,01 82.389,63 47.291,83 0,00 0,00 0,00 147.190,47Lastna proračunska sredstva

18 7.550,00 48.207,00 49.258,87 0,00 0,00 0,00 105.015,87KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 7.550,00 48.207,00 49.258,87 0,00 0,00 0,00 105.015,87Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 7.550,00 48.207,00 49.258,87 0,00 0,00 0,00 105.015,87Premična kulturna dediščina

04.7.1.05.03 7.550,00 10.080,00 -1,63 0,00 0,00 0,00 17.628,37CLLD PROJEKT: IMPRESIJE ŠKOFJELOŠKEGA 01.01.2018 - 31.12.2019
PV-CLL 0,00 0,00 13.590,97 0,00 0,00 0,00 13.590,97CLLD
PV-LS 7.550,00 10.080,00 -13.592,60 0,00 0,00 0,00 4.037,40Lastna proračunska sredstva
04.7.1.05.05 0,00 38.127,00 49.260,50 0,00 0,00 0,00 87.387,50DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI - DEDIŠČINA IN SODOBNOST 01.01.2019 - 31.12.2020
PV-CLL 0,00 0,00 0,00 69.443,67 0,00 0,00 69.443,67CLLD
PV-LS 0,00 38.127,00 49.260,50 -69.443,67 0,00 0,00 17.943,83Lastna proračunska sredstva

19 254.395,24 1.224.637,66 687.197,43 -1,67 0,00 0,00 2.166.228,66IZOBRAŽEVANJE
1902 11.370,27 53.503,36 30.711,03 0,00 0,00 0,00 95.584,66Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 11.370,27 53.503,36 30.711,03 0,00 0,00 0,00 95.584,66Vrtci

09.2.2.08.02 11.370,27 53.503,36 30.711,03 0,00 0,00 0,00 95.584,66IGRIŠČE VRTCA - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 01.01.2018 - 31.12.2020
PV-LS 11.370,27 53.503,36 30.711,03 0,00 0,00 0,00 95.584,66Lastna proračunska sredstva

1903 243.024,97 1.171.134,30 656.486,40 -1,67 0,00 0,00 2.070.644,00Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 243.024,97 1.171.134,30 656.486,40 -1,67 0,00 0,00 2.070.644,00Osnovno šolstvo

04.7.1.05.04 0,00 27.470,00 0,00 -1,67 0,00 0,00 27.468,33UČILNICA V NARAVI - ŠOLSKI UČNI VRTOVI 01.01.2018 - 31.12.2019
PV-CLL 0,00 0,00 0,00 19.693,51 0,00 0,00 19.693,51CLLD
PV-LS 0,00 27.470,00 0,00 -19.695,18 0,00 0,00 7.774,82Lastna proračunska sredstva
09.2.2.08.01 243.024,97 1.143.664,30 656.486,40 0,00 0,00 0,00 2.043.175,67NADOMESTNA GRADNJA STARE ŠOLSKE STAVBE IN POVEZOVALNEGA DELA 1. FAZA01.01.2018 - 31.12.2020
OV-EKO 0,00 0,00 1.355.359,88 0,00 0,00 0,00 1.355.359,88Eko sklad
PV-LS 243.024,97 1.143.664,30 -698.873,48 0,00 0,00 0,00 687.815,79Lastna proračunska sredstva
5 831.886,73 2.994.897,56 868.164,83 155.295,60 0,00 0,00 4.850.244,72OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

15 311.156,93 5.288,07 645,06 72.756,60 0,00 0,00 389.846,66VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 311.156,93 5.288,07 645,06 72.756,60 0,00 0,00 389.846,66Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 310.769,69 3.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.834,69Zbiranje in ravnanje z odpadki

13.1.2.03 310.769,69 3.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.834,69UREDITEV SORTIRNICE KOMUNALNIH ODPADKOV OSOJNICA 01.01.2009 - 31.12.2019
PV-LS 310.769,69 3.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.834,69Lastna proračunska sredstva

15029002 387,24 2.223,07 645,06 72.756,60 0,00 0,00 76.011,97Ravnanje z odpadno vodo
04.3.2.37.11 0,00 0,00 0,00 22.519,90 0,00 0,00 22.519,90Kanalizacija Poclain-Etiketa Norica odsek 1 21.12.2017 - 31.12.2022
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PV-LS 0,00 0,00 0,00 5.260,30 0,00 0,00 5.260,30Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 0,00 17.259,60 0,00 0,00 17.259,60ESRR - Razvoj regij
04.3.2.37.23 0,00 0,00 0,00 50.236,70 0,00 0,00 50.236,70Kanalizacija Poclain-Etiketa-Norica odsek 2 21.12.2017 - 31.12.2022
PV-LS 0,00 0,00 0,00 11.734,52 0,00 0,00 11.734,52Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 0,00 38.502,18 0,00 0,00 38.502,18ESRR - Razvoj regij
16.2.2.05.12 387,24 2.223,07 645,06 0,00 0,00 0,00 3.255,37KANALIZACIJA - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 01.01.2018 - 31.12.2020
PV-LS 387,24 2.223,07 645,06 0,00 0,00 0,00 3.255,37Lastna proračunska sredstva

16 520.729,80 2.989.609,49 867.519,77 82.539,00 0,00 0,00 4.460.398,06PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 520.729,80 2.989.609,49 867.519,77 82.539,00 0,00 0,00 4.460.398,06Komunalna dejavnost
16039001 455,21 2.613,24 758,26 82.539,00 0,00 0,00 86.365,71Oskrba z vodo

04.3.2.37.13 0,00 0,00 0,00 29.347,20 0,00 0,00 29.347,20Vodovod Poclain-Etiketa-Norica odsek 1 21.12.2017 - 31.12.2022
PV-LS 0,00 0,00 0,00 6.855,06 0,00 0,00 6.855,06Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 0,00 22.492,14 0,00 0,00 22.492,14ESRR - Razvoj regij
04.3.2.37.21 0,00 0,00 0,00 53.191,80 0,00 0,00 53.191,80Vodovod Poclain-Etiketa-Norica odsek 2 21.12.2017 - 31.12.2022
PV-LS 0,00 0,00 0,00 12.424,79 0,00 0,00 12.424,79Lastna proračunska sredstva
PV-RR 0,00 0,00 0,00 40.767,01 0,00 0,00 40.767,01ESRR - Razvoj regij
16.2.2.05.13 455,21 2.613,24 758,26 0,00 0,00 0,00 3.826,71VODOVOD - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 01.01.2018 - 31.12.2020
PV-LS 455,21 2.613,24 758,26 0,00 0,00 0,00 3.826,71Lastna proračunska sredstva

16039003 520.274,59 2.986.996,25 866.761,51 0,00 0,00 0,00 4.374.032,35Objekti za rekreacijo
16.2.2.05.1 520.274,59 2.986.996,25 866.761,51 0,00 0,00 0,00 4.374.032,35VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA ŽIRI 01.01.2018 - 31.12.2020
OV-FŠ 17.000,00 119.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00Fundacija za šport
OV-K 187.968,27 2.262.031,73 0,00 50.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Kredit
PV-21 78.894,00 83.922,00 83.922,00 0,00 0,00 0,00 246.738,00Sredstva za sof. investicij občin po 21.čl. ZFO-1 nepovratna sr.
PV-21P 78.894,00 83.922,00 83.922,00 0,00 0,00 0,00 246.738,00Sredstva za sof. investicij občin po 21.čl. ZFO-1 povratna sr.
PV-LS 157.518,32 438.120,52 613.917,51 -50.000,00 0,00 0,00 1.159.556,35Lastna proračunska sredstva

1.167.760,36 4.676.096,10 3.206.570,45 773.439,22 0,00 0,00 9.823.866,13

Rekapitulacija NRP virov:

PV-21 Sredstva za sof. investicij občin po 21.čl. ZFO-1 nepovratna sr. 78.894,00 83.922,00 83.922,00 0,00 0,00 0,00 246.738,00
PV-21P Sredstva za sof. investicij občin po 21.čl. ZFO-1 povratna sr. 78.894,00 83.922,00 83.922,00 0,00 0,00 0,00 246.738,00
PV-CLL CLLD 0,00 0,00 13.590,97 128.935,67 0,00 0,00 142.526,64
PV-LS Lastna proračunska sredstva 805.004,09 2.127.220,37 1.284.775,60 -777.232,64 0,00 0,00 3.439.767,42
PV-RR ESRR - Razvoj regij 0,00 0,00 300.000,00 1.371.736,19 0,00 0,00 1.671.736,19

Skupaj 962.792,09 2.295.064,37 1.766.210,57 723.439,22 0,00 0,00 5.747.506,25
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OV-EKO Eko sklad 0,00 0,00 1.355.359,88 0,00 0,00 0,00 1.355.359,88
OV-FŠ Fundacija za šport 17.000,00 119.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00
OV-K Kredit 187.968,27 2.262.031,73 0,00 50.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Skupaj 204.968,27 2.381.031,73 1.440.359,88 50.000,00 0,00 0,00 4.076.359,88
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    ŽŽŽŽIIIIRRRRIIII
LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019

Kriteriji:
Proračunska postavka (PP)

Stran 1

TABELA 4A - IZPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK - PRIHODKI

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

1.1.1 Lastni davčni viri in odstopljeni viri 3.302.274,00 3.347.255,55 3.401.666,00 103,01

1.1.2 Drugi lastni viri 95.600,00 140.714,87 131.200,00 137,24

1.1.3 Prihodki od stvarnega in finančnega premoženja 182.040,00 116.257,92 145.573,00 79,97

1.2.1 Finančna izravnava 0,00 0,00 40.353,00 -

1.2.2 Sofinanciranje dejavnosti iz državnega proračuna in drugih virov 449.782,00 275.848,34 272.949,00 60,68

2.1.1 GJS vodooskrbe 110.000,00 107.088,31 110.000,00 100,00

2.1.2 GJS ravnanja z odpadno vodo 290.000,00 308.800,88 310.000,00 106,90

2.1.3 GJS ravnanja s komunalnimi odpadki 160.000,00 155.682,21 160.000,00 100,00

2.1.5 Prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki 5.000,00 7.869,73 5.000,00 100,00

2.1.7 Pokopališka dejavnost 25.000,00 19.322,08 25.000,00 100,00

2.1.8 Sofinanciranjje dejavnosti RO iz državnega proračuna in drugih virov 25.000,00 32.381,59 30.000,00 120,00

2.1.9 Drugi prihodki od dejavnosti režijskega obrata 2.000,00 4.641,95 2.000,00 100,00

2.3.1 Najemnine za stanovanja 30.000,00 47.751,71 45.000,00 150,00

2.3.2 Prihodki od prodaje stanovanj 74.800,00 24.000,00 0,00 0,00

2.4.1 Najemnina za poslovne prostore 25.000,00 21.030,02 25.000,00 100,00

2.4.2 Drugi prihodki od dejavnosti upravljanja prostorov in zgradb 3.000,00 3.440,64 3.000,00 100,00

2.6.1 MFE OŠ Žiri 1.500,00 1.405,71 1.500,00 100,00

3.1.1 Prejeta vračila danih posojil 2.095,00 2.150,41 2.095,00 100,00

4.1.1 Prejeti krediti - dolgoročno zadolževanje 627.466,00 187.968,27 2.402.732,00 382,93

4.1.3 Prejeta povratna sredstva po ZFO-1 78.894,00 78.894,00 83.922,00 106,37

5.489.451,00 4.882.504,19 7.196.990,00 131,11
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    ŽŽŽŽIIIIRRRRIIII
LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019

Kriteriji:
Proračunska postavka (PP)

Stran 1

TABELA 4B - IZPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK - ODHODKI

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim 246.955,00 243.348,60 256.830,00 104,00

01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost 37.430,00 39.453,79 41.420,00 110,66

01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij 31.500,00 31.427,71 20.000,00 63,49

01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00

01.1.1.07 Obveščanje javnosti 21.500,00 26.017,58 20.500,00 95,35

01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 15.000,00 13.609,61 15.000,00 100,00

01.1.1.09 Skupna občinska uprava 36.240,00 30.737,05 41.516,00 114,56

01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij 950,00 2.630,92 900,00 94,74

01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija 17.530,00 0,00 30.000,00 171,14

01.1.1.14 Notranja revizija 3.000,00 2.244,80 2.250,00 75,00

01.1.1.15 Žirovske stopinje 16.000,00 11.829,94 13.000,00 81,25

01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve 16.755,00 15.030,07 16.800,00 100,27

01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve 18.000,00 17.732,23 18.000,00 100,00

01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški 2.293,85 2.421,13 3.000,00 130,78

01.1.1.23 Kadrovske zadeve 4.900,00 4.401,00 3.300,00 67,35

01.1.1.24 Protokolarni dogodki 3.000,00 2.032,86 2.000,00 66,67

01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti 700,00 504,76 500,00 71,43

01.1.2.01 Sklad župana 8.000,00 7.841,44 5.000,00 62,50

01.1.2.02 Nagrade za opravljanje funkcije 11.500,00 7.087,47 11.500,00 100,00

01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana 1.400,00 297,28 1.000,00 71,43

01.1.2.04 Občinske nagrade in priznanja 480,00 296,32 480,00 100,00

01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan 42.285,00 40.872,84 43.460,00 102,78

Page 57 of 194



Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 Stran 2

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan 6.795,00 6.754,95 7.080,00 104,19

01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka 7.500,00 5.700,00 7.500,00 100,00

01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta 15.000,00 15.199,56 21.000,00 140,00

01.1.3.03 Nadzorni odbor 1.000,00 342,33 1.000,00 100,00

01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 900,00 792,32 1.000,00 111,11

01.1.3.05 Stroški volitev 15.000,00 13.880,48 2.000,00 13,33

01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin 910,00 737,06 910,00 100,00

01.1.4.01 DD Partizan - tekoče vzdrževanje 2.217,58 2.217,58 1.520,00 68,54

01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški 14.490,00 10.518,18 12.490,00 86,20

01.1.4.04 Urejanje spomenikov 1.000,00 530,70 1.500,00 150,00

01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo 1.000,00 340,93 1.000,00 100,00

01.1.4.07 Mestni vrtički 500,00 350,56 500,00 100,00

01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki 3.300,00 0,00 2.500,00 75,76

01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki 1.450,00 1.891,76 1.450,00 100,00

01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki 2.154,58 2.154,58 3.000,00 139,24

01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

01.2.0.05 Programska oprema - investicijski odhodki 792,84 0,00 900,00 113,52

01.2.0.10 Kulturno središče Stare Žiri - investicijski odhodki 6.000,00 5.856,00 1.000,00 16,67

01.4.0.03 Odplačilo kredita - Banka Koper (Nadzidava OŠ) 21.920,00 20.445,36 20.450,00 93,29

01.4.0.04 Stroški kredita - Banka Koper 4.000,00 2.061,18 2.160,00 54,00

01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO 0,00 0,00 8.751,00 -

01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad 0,00 0,00 100,00 -

02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja 2.200,00 2.196,81 3.000,00 136,36

02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

02.2.0.01 Oprema civilne zaščite 1.800,00 5.088,25 2.000,00 111,11
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03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 30.000,00 29.833,33 30.000,00 100,00

03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka 4.010,00 4.010,04 4.010,00 100,00

03.2.0.01 Nakup gasilske opreme 15.000,00 15.075,80 20.000,00 133,33

04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva 20.000,00 19.059,95 20.000,00 100,00

04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest 7.930,00 7.470,25 8.000,00 100,88

04.1.1.04 Oskrba najdenih živali 1.500,00 771,81 1.500,00 100,00

04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

04.1.1.06 Delovanje LAS Loškega pogorja 0,00 0,00 0,00 -

04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 178.600,00 134.439,28 130.000,00 72,79

04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 279.300,00 279.253,51 110.000,00 39,38

04.3.1.03 Krajevne oznake 11.000,00 7.722,91 2.000,00 18,18

04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin 10.000,00 9.345,76 10.000,00 100,00

04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti 50.000,00 26.882,19 30.000,00 60,00

04.3.1.06 Celostna prometna strategija 24.278,00 24.278,00 0,00 0,00

04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov 0,00 0,00 20.000,00 -

04.3.2.01 Asfaltacija cest 74.000,00 4.165,91 90.000,00 121,62

04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 20.000,00 3.098,00 10.000,00 50,00

04.3.2.13 Ureditev centra Žirov 11.975,00 0,00 25.000,00 208,77

04.3.2.15 Pločniki Selo 226.500,00 101.598,00 82.900,00 36,60

04.3.2.24 Cesta na pokopališče 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

04.3.2.25 Obvoznica Žiri 163.025,00 15.331,11 140.000,00 85,88

04.3.2.25.01 Obvoznica Žiri - OPPN, CPVO 27.810,00 6.039,00 4.270,00 15,35

04.3.2.25.02 Obvoznica Žiri - javna razsvetljava 25.550,00 2.920,62 25.000,00 97,85

04.3.2.25.03 Obvoznica Žiri - prestavitev in zaščita vodovoda 340,00 8.071,90 10.000,00 2.941,18

04.3.2.25.04 Obvoznica Žiri - prestavitev in zaščita kanalizacije 21.610,00 6.885,24 15.000,00 69,41
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04.3.2.28 Dobračevska ulica - od Bineta do Mavsarja 30.125,00 30.113,02 0,00 0,00

04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Tobo 7.876,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.30 Prvomajska ulica 2.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja 5.124,00 0,00 5.124,00 100,00

04.3.2.34.10 Mrzli vrh 5.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.34.13 Selo - Pretovč - Hobovše 1.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.37.1 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 1: novo križišče pri iki - do konca Etikete 30.000,00 8.235,00 50.000,00 166,67

04.3.2.37.2 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 2: od konca Etikete do križišča pri Norici 70.000,00 59.774,25 0,00 0,00

04.3.2.37.3 Likovič - bodoča obvoznica 0,00 14.950,00 0,00 -

04.3.2.37.4 Stari del ob Rakulku ODSEK 1: križišče Loška - novo križišče pri Iki 5.000,00 0,00 0,00 0,00

04.3.2.42 Sejmiška ulica 8.200,00 8.198,40 0,00 0,00

04.3.2.43 Rekonstrukcija ceste Noč - Debenc 4.760,00 0,00 0,00 0,00

04.4.1.02 Izgradnja širokopasovnega omrežja, bele lise 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00

04.5.1.02 Turistična društva 2.500,00 1.700,00 2.200,00 88,00

04.5.1.04 Info točka 770,00 161,12 500,00 64,94

04.5.1.06 Pustotnik 3.000,00 1.865,79 1.500,00 50,00

04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turuističnih prireditev in raznih dogodkov 15.000,00 15.393,60 10.000,00 66,67

04.5.1.13 Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 7.592,00 3.018,10 0,00 0,00

04.5.2.01 Ureditev območja Pustotnik 15.000,00 12.895,67 0,00 0,00

04.5.2.02 Kolesarske povezave 1.000,00 298,00 2.000,00 200,00

04.6.1.03 Gospodarska združenja 2.200,00 700,00 2.200,00 100,00

04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 4.000,00 2.999,98 3.000,00 75,00

04.6.1.11 Coworking Mizarnica 0,00 0,00 6.000,00 -

04.6.1.12 Projekt PEACE Alps 800,00 0,00 800,00 100,00

04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC 8.870,00 8.868,18 8.870,00 100,00
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04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja 5.320,00 4.256,44 5.147,00 96,75

04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov 4.285,00 3.504,64 4.000,00 93,35

04.7.1.04.04 Dejavnost LTO 14.325,00 13.835,72 14.325,00 100,00

04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva 3.844,00 3.844,00 3.000,00 78,04

04.7.1.04.06 Kreditna shema 1.000,00 210,67 800,00 80,00

04.7.1.04.07 Vezava sredstev v kreditni shemi 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00

04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva 300,00 300,00 300,00 100,00

04.7.1.04.09 Projekt NEKTEO - Trajnostna energija za občine 2.393,00 2.392,80 2.393,00 100,00

04.7.1.05.01 Coworking 39.267,00 36.344,08 0,00 0,00

04.7.1.05.02 Kjer domujejo zgodbe 0,00 0,00 0,00 -

04.7.1.05.03 Impresije škofjeloškega 17.628,37 7.550,17 10.080,00 57,18

04.7.1.05.04 Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi 0,00 0,00 27.470,00 -

04.7.1.05.05 Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost 0,00 0,00 38.127,00 -

04.7.1.05.06 E-nostavno na kolo 0,00 0,00 4.380,00 -

04.7.1.05.07 Lesni feniks 0,00 0,00 6.100,00 -

05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin 10.000,00 5.115,61 5.000,00 50,00

05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 8.000,00 0,00 3.000,00 37,50

05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga 13.500,00 0,00 10.000,00 74,07

06.1.1.01 Občinski prostorski načrt 20.750,00 18.926,54 7.000,00 33,73

06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov 22.050,00 16.848,20 7.570,00 34,33

06.1.1.07 Urejanje evidence nepremičnin 2.000,00 1.004,69 2.000,00 100,00

06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 0,00 0,00 10.000,00 -

06.2.1.01 Vaški vodovodi 12.000,00 13.040,08 10.000,00 83,33

06.3.1.01 Javna razsvetljava 25.000,00 22.250,58 25.000,00 100,00
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06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav 10.000,00 10.248,50 8.000,00 80,00

06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov 5.000,00 0,00 3.000,00 60,00

07.1.1.01 Mrliško ogledna služba 13.500,00 3.617,36 6.000,00 44,44

07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni 4.000,00 2.440,00 1.500,00 37,50

07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke 800,00 309,60 800,00 100,00

07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe 95.000,00 79.004,84 90.000,00 94,74

07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu 31.630,00 32.988,20 35.660,00 112,74

07.2.1.04 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih 500,00 0,00 500,00 100,00

07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin 6.500,00 4.329,17 6.000,00 92,31

07.2.1.06 Zdravstveno zavarovanje občanov 12.500,00 8.763,92 10.000,00 80,00

07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom 2.093,00 2.093,00 2.133,00 101,91

07.2.1.09 Družinski pomočnik 10.210,00 6.814,00 0,00 0,00

07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka 715,00 0,00 1.430,00 200,00

07.2.1.12 Pomoč socialno ogroženim 1.000,00 0,00 500,00 50,00

07.2.2.02 Medgeneracijsko središče 5.000,00 3.498,62 3.000,00 60,00

08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa 75.500,00 75.499,98 70.000,00 92,72

08.1.1.04 Tekoči stroški športnih objektov 3.000,00 3.000,00 2.500,00 83,33

08.1.1.05 Nagrade za športne dosežke 1.000,00 200,00 1.000,00 100,00

08.1.1.06 Tekoči stroški nogometnega stadiona 0,00 0,00 1.300,00 -

08.1.2.02 Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00

08.1.2.05 Nogometni stadion - ŠC Polje 6.400,00 5.682,97 0,00 0,00

08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00

08.2.1.02 Muzejska dejavnost 2.000,00 1.954,55 2.000,00 100,00

08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav 4.000,00 2.324,31 4.000,00 100,00
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08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 55.725,00 55.725,00 57.469,00 103,13

08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,00

08.2.1.08 Žirovski občasnik 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,00

08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra Alpina Žiri 4.000,00 4.000,00 3.000,00 75,00

08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture 0,00 0,00 10.000,00 -

08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi 2.000,00 2.000,00 4.000,00 200,00

08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00

08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina 12.000,00 12.000,00 10.000,00 83,33

08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino 2.000,00 192,76 2.000,00 100,00

08.2.2.17 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe 20.573,59 48.755,82 0,00 0,00

08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 2.300,00 1.600,00 2.300,00 100,00

08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev 2.920,00 2.590,00 2.900,00 99,32

08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov 2.400,00 2.394,99 2.500,00 104,17

08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev 800,00 800,00 800,00 100,00

08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 1.600,00 2.400,00 2.500,00 156,25

08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev 2.500,00 0,00 2.000,00 80,00

08.3.1.09 Veteranske organizacije 1.320,00 1.100,00 1.300,00 98,48

08.3.1.10 Financiranje političnih strank 1.890,00 1.890,00 1.890,00 100,00

08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00

08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije 3.870,00 1.388,60 3.800,00 98,19

09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri 582.260,00 586.774,43 590.000,00 101,33

09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov -  Vrtec pri sv. Ani 102.000,00 97.932,97 102.000,00 100,00

09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja 40.000,00 34.561,81 40.000,00 100,00

09.1.1.04 Potujoči vrtec 1.000,00 830,00 260,00 26,00

09.1.1.06 Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 3.000,00 2.729,67 3.000,00 100,00

Page 63 of 194



Datum 21.03.2019
PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2019 Stran 8

Rebalans 2018 Realizacija
2018

PRORAČUN
2019

1 2 3
Opis

Indeks 3:1

4

v EUR

09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok 33.000,00 30.551,78 33.000,00 100,00

09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi 5.850,00 5.850,00 9.000,00 153,85

09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri 34.780,00 34.934,44 35.257,00 101,37

09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri 40.700,00 42.523,69 41.256,00 101,37

09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri 54.100,00 54.495,15 56.200,00 103,88

09.2.1.04 Šolski prevozi 130.000,00 105.109,49 110.000,00 84,62

09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 9.255,00 2.978,80 5.400,00 58,35

09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž.in obnovo 35.590,00 35.590,00 14.850,00 41,73

09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi 2.750,00 3.679,20 2.970,00 108,00

09.2.2.08 Nadomestna gradnja stare šolske stavbe in povezovalnega dela 10.000,00 13.162,61 2.000,00 20,00

09.2.2.08.01 Gradnja povezovalnega dela - 1. faza 750.482,71 247.752,47 1.143.664,30 152,39

09.2.2.08.02 Igrišče vrtca - šolsko športni kompleks 0,00 11.370,27 53.503,36 -

09.2.2.09.2 Ureditev zunanjih športnih površin ob OŠ Žiri - Faza 2: Izgradnja zunanjega šp. igrišča 81.944,57 81.941,68 0,00 0,00

09.2.2.09.22 Kanalizacija šolsko športni kompleks 0,00 -11.980,26 0,00 -

09.2.2.09.23 Vodovod - šolsko športni kompleks 5.055,43 5.055,43 0,00 0,00

09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka 4.900,00 4.427,20 7.745,00 158,06

09.3.1.02 Jobstov sklad 0,00 0,00 1.500,00 -

09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka 0,00 0,00 2.000,00 -

09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 1.030,00 1.030,00 1.031,00 100,10

11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. 16.445,00 16.131,56 16.775,00 102,01

11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str. 2.385,00 2.603,25 2.805,00 117,61

11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve 15.980,00 14.597,90 16.470,00 103,07

11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve 5.310,00 5.426,62 5.500,00 103,58
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11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški 1.897,16 1.821,88 2.000,00 105,42

11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve 868,99 834,93 950,00 109,32

11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti 6.400,00 8.364,27 8.000,00 125,00

11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov 3.210,00 3.027,16 4.060,00 126,48

11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški 3.000,00 0,00 2.000,00 66,67

12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 9.900,00 8.074,92 9.900,00 100,00

12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča 4.000,00 2.818,58 4.000,00 100,00

12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje 10.000,00 4.669,68 2.000,00 20,00

13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov 32.015,00 31.572,95 33.555,00 104,81

13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov 4.975,00 5.325,02 5.640,00 113,37

13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba 5.045,00 9.285,17 5.000,00 99,11

13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 34.000,00 35.658,99 35.000,00 102,94

13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 28.000,00 22.879,54 26.000,00 92,86

13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže 26.000,00 23.493,23 25.000,00 96,15

13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov 6.500,00 5.673,69 6.000,00 92,31

13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 31.000,00 21.277,16 25.000,00 80,65

13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve 8.000,00 4.666,35 6.000,00 75,00

13.1.2.01 Posode za odpadke 6.000,00 3.412,00 6.000,00 100,00

13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica 10.000,00 9.840,00 3.065,00 30,65

13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. 17.175,00 17.933,38 17.895,00 104,19

13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. 2.620,00 2.955,68 2.945,00 112,40

13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave 76.000,00 64.082,66 76.000,00 100,00

13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 10.000,00 2.789,60 10.000,00 100,00

13.2.1.06 Storitve praznenja greznic 6.000,00 1.457,00 6.000,00 100,00

13.2.2.08 Kanalizacija in čistilna naprava Selo 17.000,00 200,00 0,00 0,00
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13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 5.000,00 1.577,75 5.000,00 100,00

13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave 20.000,00 12.589,35 0,00 0,00

14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe 45.924,22 39.271,63 45.000,00 97,99

14.1.0.02 Vodni prispevek 21.000,00 20.951,82 21.000,00 100,00

14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba 8.960,00 9.804,44 9.305,00 103,85

14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba 1.365,00 1.604,86 1.535,00 112,45

14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomerov 12.000,00 11.400,45 12.000,00 100,00

14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 3.000,00 10.019,53 10.000,00 333,33

14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 74.075,78 80.095,33 30.000,00 40,50

16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 12.860,00 6.401,12 10.000,00 77,76

16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja 3.200,00 2.699,00 3.200,00 100,00

16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 7.500,00 305,25 3.000,00 40,00

16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki 12.500,00 12.885,23 12.500,00 100,00

16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki 2.265,00 2.081,90 2.265,00 100,00

16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki 700,00 346,86 800,00 114,29

16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje 6.650,00 6.536,98 15.000,00 225,56

16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje 10.655,00 0,00 1.000,00 9,39

16.2.2.05 Večnamenska dvorana Žiri 21.500,00 13.874,61 2.000,00 9,30

16.2.2.05.1 Večnamenska dvorana - gradnja 657.390,48 313.693,58 2.986.996,25 454,37

16.2.2.05.101 Večnamenska dvorana - gradnja - financiranje Fundacija za šport 210.456,00 210.455,99 0,00 0,00

16.2.2.05.11 Povezovalna cesta - šolsko športni kompleks 0,00 6.849,36 32.229,95 -

16.2.2.05.12 Kanalizacija - šolsko športni kompleks 45.673,24 387,25 2.223,07 4,87

16.2.2.05.13 Vodovod - šolsko športni kompleks 0,00 455,21 2.613,24 -

16.2.2.05.14 Javna razsvetljava - šolsko športni kompleks 0,00 1.075,05 5.058,61 -

16.2.2.05.15 Parkirišča in zelenice - šolsko športni kompleks 0,00 48.494,99 228.195,69 -
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16.2.2.05.16 Dovoz, dvorišče - šolsko športni kompleks 0,00 17.509,02 82.389,63 -

18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri 0,00 0,00 700,00 -

6.364.401,39 4.665.470,68 8.376.123,10 131,61
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04.3.2.25 OBVOZNICA ŽIRI 194.270,00
04.3.2.25 OBVOZNICA ŽIRI 140.000,00
04.3.2.25.01 OBVOZNICA ŽIRI - OPPN, CVO 4.270,00
04.3.2.25.02 OBVOZNICA ŽIRI - JAVNA RAZSVETLJAVA 25.000,00
04.3.2.25.03 OBVOZNICA ŽIRI - PRESTAVITEV IN ZAŠČITA VODOVODA 10.000,00
04.3.2.25.04 OBVOZNICA ŽIRI - PRESTAVITEV IN ZAŠČITA KANALIZACIJE 15.000,00

04.3.2.37 KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE 50.000,00
04.3.2.37.1 POCLAIN-ETIKETA-NORICA ODSEK 1: NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI - DO KONCA ETIKETE 50.000,00
04.3.2.37.2 POCLAIN-ETIKETA-NORICA ODSEK 2: OD KONCA ETIKETE DO KRIŽIŠČA PRI NORICI 0,00
04.3.2.37.3 LIKOVIČ - BODOČA OBVOZNICA 0,00
04.3.2.37.4 STARI DEL OB RAKULKU ODSEK 1: KRIŽIŠČE LOŠKA - NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI 0,00
04.3.2.37.5 STARI DEL OB RAKULKU ODSEK 2: NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI - KRIŽIŠČE PRI MAPRU 0,00
04.3.2.37.6 STARI DEL OB RAKULKU ODSEK 3: KRIŽIŠČE MAPRO - NAVEZAVA NA BODOČO OBVOZNICO 0,00

04.7.1.04 Razvojna agencija Sora 37.965,00
04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja 5.000,00
04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja 5.147,00
04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov 4.000,00
04.7.1.04.04 Dejavnost LTO 14.325,00
04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva 3.000,00
04.7.1.04.06 Kreditna shema 800,00
04.7.1.04.07 Vezava sredstev v kreditni shemi 3.000,00
04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva 300,00
04.7.1.04.09 Projekt NEKTEO - Trajnostna energija za občine 2.393,00

04.7.1.05 CLLD projekti 37.550,00
04.7.1.05.03 Impresije škofjeloškega 10.080,00
04.7.1.05.04 Učilnica v naravi - šolski učni vrtovi 27.470,00
04.7.1.05.05 Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost 38.127,00
04.7.1.05.06 E-nostavno na kolo 4.380,00
04.7.1.05.07 Lesni feniks 6.100,00

Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko dvorano 4.540.874,10

09.2.2.08 Nadomestna gradnja stare šolske stavbe in povezovalnega dela 1.199.167,66
09.2.2.08 Nadomestna gradnja stare šolske stavbe in povezovalnega dela (PRIPRAVLJALNI STROŠKI) 2.000,00
09.2.2.08.01 Gradnja povezovalnega dela - 1. faza 1.143.664,30
09.2.2.08.02 Igrišče vrtca - šolsko športni kompleks 53.503,36

16.2.2.05 Večnamenska dvorana Žiri 3.341.706,44
16.2.2.05 Večnamenska dvorana Žiri (PRIPRAVLJALNI STROŠKI) 2.000,00
16.2.2.05.1 Večnamenska dvorana Žiri - gradnja 2.986.996,25
16.2.2.05.11 Povezovalna cesta - šolsko športni kompleks 32.229,95
16.2.2.05.12 Kanalizacija - šolsko športni kompleks 2.223,07
16.2.2.05.13 Vodovod - šolsko športni kompleks 2.613,24
16.2.2.05.14 Javna razsvetljava - šolsko športni kompleks 5.058,61
16.2.2.05.15 Parkirišča in zelenice - šolsko športni kompleks 228.195,69
16.2.2.05.16 Dovoz, dvorišče - šolsko športni kompleks 82.389,63
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Uvodna  poj asni la  
 
 
T e m e l j n a  i z h o d i š č a  i n  o s n o v e  z a  p r i p r a v o  o b č i n s k e g a  p r o r a č u n a  
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi 
izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za 
izvedbo teh programov.  
Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v 
katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Osnova 
za pripravo predloga proračuna je jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR. 
Ministrstvo za finance nam je dne 26.11.2018 posredovalo predhodne izračune primerne 
porabe občin ter podatke o pripadajočem znesku dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 
v skladu z Zakonom o financiranju občin. Izračun temelji na povprečnini višini 573,50 EUR. 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Elementi, ki vplivajo na njeno višino, pa so znesek povprečnine, število prebivalcev 
občine in korekcijski faktorji (dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini, površina občine, delež 
prebivalcev, mlajših od 15 let in delež prebivalcev, starejših od 65 let v občini). 
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog.  
Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za 
inflacijo. Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev. Na 
izračun tega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti 
občin in število prebivalcev v občini. Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom 
iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna 
izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. V letu 2019 se primerna 
poraba financira z dohodnino, finančna izravnava ne bo potrebna.
 
 
Izračun je razviden iz spodnje tabele: 
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Izračun primerne porabe: 
število prebivalcev 5013 
površina občine v km2 49,2 
dolžina občinskih cest v km 102,99 
mlajši od 6 let 313 
mlajši od 15 let in starejši od 6 let 527 
starejši od 65 let 932 
mlajši od 75 let in starejši od 65 let 471 
starejši od 75 let 488 
Razmerje posameznega kazalnika v občini v primerjavi s kazalnikom za 
državo: 

 

Pi 0,996750 
Ci 1,310184 
PMi  1,050225 
ŠMi 1.190485 
SUi 0,883801 
SDi 1,086608 
vsota korigiranih kriterijev 1,054197 
Izračun zneska primerne porabe: 
vsota korigiranih kriterijev * št. preb. * povprečnina (2019 = 573,50) 

3.030.769 € 
 

Prihodki za financiranje primerne porabe: 
Dohodnina – občinski vir 2.990.416 € 
Finančna izravnava 40.353 € 

 

P o s t o p e k  p r i p r a v e  
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. 
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog 
občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v 
preteklem letu (začasno financiranje). 
Za finance pristojen organ občinske uprave po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in 
predpostavk s strani Ministrstva za finance, posreduje neposrednim in posrednim 
uporabnikom občinskega proračuna navodilo za pripravo občinskega proračuna. 
Župan Občine Žiri je dne 10.9.2018 sprejel Navodilo za pripravo predloga proračuna Občine 
Žiri za leti 2019 in 2020. Občina Žiri je 10.9.2018 posredovala navedeno navodilo neposrednim 
in posrednim proračunskim porabnikom. Zaradi izvedbe lokalnih volitev v novembru 2018 ter 
konstituiranja organov občine je bila prva obravnava predloga proračuna za leto 2019 v 
januarju 2019, druga obravnava in sprejem pa predvidoma v februarju 2019. Objava odloka o 
proračunu Občine Žiri za leto 2019 v uradnem listu je predvidena do 31.3.2019. Do objave 
odloka je uvedeno začasno financiranje proračuna, ki ga je sprejel župan s Sklepom o 
začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1.1.2019 – 31.3.2019, št. 410/0039-
2018-14 z dne 17.12.2018, objavljenem v Uradnem listu RS št. 82/2018 dne 21.12.2018.   

 
Z a k o n s k e  p o d l a g e  
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 
uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: 
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- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
- popr. 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),   

- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15),  
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 44/07 in 54/10), 

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),  
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 

57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08),  
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).  
 Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), 
in sicer:  
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 
108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).  

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine 
upoštevati:   
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: 
UEM),  

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: 
ZSDrP).  

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 
upoštevajo  
-  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU),  
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim 
premoženjem občine, pa se upošteva  
-  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 
– ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in  

-  Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). 

 
S t r u k t u r a  p r o r a č u n a  
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po 
naslednjih klasifikacijah: 

- institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, 
daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). 
Proračunski uporabniki v občini so razdeljeni na naslednje institucionalne enote:  

o občinski svet 
o nadzorni odbor 
o župan 
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o občinska uprava 
o režijski obrat. 

- ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj 
strukture proračuna. 

- programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 
Določena je posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s pravilnikom 
o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo 
proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe 
(21 področij) in glavni programi (61 programov), za občine pa še podprogrami (122). 
Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o 
prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin. Občine 
poročamo preko sistema za pripravo proračunov občin in poročanje (APPRA-O). 

- funkcionalna (COFOG) klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih 
izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine in je skladna z mednarodno 
COFOG klasifikacijo, kar omogoča mednarodne primerjave. 
 

Občinskemu svetu Občine Žiri predlagamo v obravnavo predlog občinskega proračuna za leto 
2019 v naslednji vsebini in strukturi: 

ODLOK 
TABELARNI DEL:  

 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

- po ekonomski klasifikaciji: 
A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
C. Račun financiranja; 

 POSEBNI DEL PRORAČUNA 

- po področjih proračunske porabe, 
- glavnih programih, 
- podprogramih, 
- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po: 

- proračunskih postavkah in 
- proračunskih postavkah – kontih 

- izpis proračunskih postavk; 

 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

OBRAZLOŽITEV 
- splošnega dela proračuna, 
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 
- načrta razvojnih programov 
- izvajanja ukrepov za uresničitev vizije in strategije Občine Žiri 
- kadrovski načrt 
- načrt porabe namenskih sredstev; 

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA 
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V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 
- veljavni proračun za leto 2018 
- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2018, 
- načrt prejemkov in izdatkov za leto 2019. 
Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in 
izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in 
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki 
proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci 
prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb 
oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanje stanja sredstev na računih ob koncu 
preteklega leta. 
 
Vir: proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2019 – 
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Priprava_prora%
C4%8Dunov_in_zaklju%C4%8Dnih_ra%C4%8Dunov/Prora%C4%8Dunski_priro%C4%8Dnik/Pr
ora%C4%8Dunski_priro%C4%8Dnik_za_pripravo_prora%C4%8Dunov/2019/pror-prir-obcine-
18.pdf  
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I .  SPLOŠNI  DEL 
 
 

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  - 3 . 7 1 7 . 6 8 9  €  

 

4  ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 8.343.922 € 

Skupni proračunski odhodki bodo v letu 2019 predvidoma znašali 8.343.922 EUR oziroma 32% ali 
2.006.441 EUR več kot je bilo načrtovano z rebalansom v letu 2018. 

Tekoči odhodki bodo znašali skupaj 1.659.132 EUR, kar predstavlja delež 20% vseh odhodkov. V 
primerjavi z načrtovanimi tekočimi odhodki leta 2018 bodo nižji za 14% oziroma 278.504 EUR. 

Tekoči transferi bodo predvidoma znašali 1.517.526 EUR, kar je 2% oz. 34.392 EUR manj kot v 
preteklem letu, in predstavljajo 18% vseh odhodkov.  

Investicijski odhodki bodo znašali 5.088.413 EUR, kar je 61% vseh odhodkov. V primerjavi z 
načrtovanim v letu 2018 bodo višji za 86% oz. 2.347.205 EUR. 

Investicijski transferi so za leto 2019 ocenjeni na 78.851 EUR in predstavljajo delež 1% vseh 
odhodkov. V primerjavi s planom za leto poprej bodo nižji za 26% oziroma 27.869 EUR. 

40 TEKOČI ODHODKI 1.659.132 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 377.820 € 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo 5% vseh načrtovanih odhodkov in 
zajemajo sredstva za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, 
sredstva za delovno uspešnost (iz naslova povečanega obsega dela), sredstva za nadurno delo ter 
druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine) na podlagi ovrednotenja kadrovskega 
načrta. Glede na leto 2018 je obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim nižji za 2%. 
Upoštevane so spremembe plačnih razredov na podlagi dogovora s sindikati javnega sektorja. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 61.425 € 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost, med katere so uvrščene tudi premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi prostovoljnega zavarovanja za javne uslužbence, 
so za 8% višji v primerjavi z letom 2018. 

402 Izdatki za blago in storitve 1.142.727 € 

Izdatki za blago in storitve bodo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 nižji za 20% oz. 287.000 
EUR. Skromneje kot leto prej so načrtovani stroški tekočega vzdrževanja ter pisarniškega in 
splošnega materiala in storitev. 

403 Plačila domačih obresti 2.160 € 

Plačila domačih obresti za dolgoročne kredite bodo v primerjavi z letom 2018 nižja za 1.840,00 
EUR, v skladu z amortizacijskim načrtom. 

409 Rezerve 75.000 € 

V sklad rezerv za naravne nesreče bodo v letu 2019 odvedena sredstva v višini 45.000,00 EUR, 
medtem ko bo splošna proračunska rezervacija znašala 30.000,00 EUR. 

Page 75 of 194



Stran 8 od 109 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.517.526 € 

410 Subvencije 24.000 € 

Višina subvencij je v letu 2019 enaka kot v predhodnem letu. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.024.460 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom bodo nižji za 26.540 EUR oz. 3% glede na preteklo 
leto. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 167.523 € 

Glede na leto 2018 so odhodki za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam načrtovani 
8.970 EUR nižje kot v preteklem letu. 

413 Drugi tekoči domači transferi 301.543 € 

Drugi domači tekoči transferi bodo v letu 2019 predvidoma višji za 1.118 EUR glede na preteklo 
leto. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.088.413 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.088.413 € 

Na kontih skupine 420 so zajeti odhodki, ki se nanašajo na izvedbo investicij. V letu 2019 
načrtujemo izvedbo naslednjih večjih investicij: 

- 4.536.874 EUR projekt Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno 
dvorano, ki zajema proračunske postavke 

 1.143.664 EUR gradnja povezovalnega dela OŠ 

 53.503 EUR igrišče vrtca 

 2.986.996 EUR večnamenska dvorana 

 32.230 EUR povezovalna cesta 

 2.223 EUR kanalizacija 

 2.613 EUR vodovod 

 5.059 EUR javna razsvetljava 

 228.196 EUR parkirišča 

 82.390 EUR dovoz, dvorišče 

- 140.000 EUR Obvoznica Žiri 

- 90.000 EUR Asfaltacija cest 

- 82.900 EUR Pločniki Selo 

- 50.000 EUR Poclain-Etiketa-Norica odsek 1 (projektna dokumentacija). 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 78.851 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor. 35.000 € 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (društva, zveze 
društev..), bodo v primerjavi z letom 2018 nižji za 12.500 EUR. 
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 43.851 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo v letu 2019 predvidoma za 15.369 EUR nižji 
glede na leto 2018. 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  4.626.233 € 

Za leto 2018 načrtujemo, da bodo skupni prihodki proračuna znašali 4.626.233 EUR in bodo za 
3,2% ali 154.763 EUR nižji od načrtovanih prihodkov v letu 2018 po rebalansu.  

Davčni prihodki bodo znašali 3.432.366 EUR, kar predstavlja 74 % vseh prihodkov, v primerjavi z 
letom 2018 pa bodo višji za 3% oziroma 104.992 EUR. 

Skupna načrtovana višina nedavčnih prihodkov za leto 2019 znaša 864.507,00 EUR, kar je 19 % 
vseh prihodkov, v primerjavi s planom preteklega leta bodo ti prihodki višji za 13% oz. za 98.307 
EUR.  

Kapitalski prihodki bodo predvidoma znašali 60.365 EUR in predstavljajo 1% vseh proračunskih 
prihodkov. Načrtovani so v 46 % nižjem obsegu kot v preteklem letu. 

Skupna predvidena višina transfernih prihodkov znaša 268.995 EUR in predstavljajo 6% vseh 
načrtovanih prihodkov. V primerjavi s planom preteklega leta so nižji za 164.787 EUR. 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.432.366 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.990.416 € 

Davki na dohodek in dobiček, ki zajemajo konto dohodnina - občinski vir, bodo v letu 2019 
predvidoma za 60.292 EUR oz. 2% višji kot preteklo leto. Višji bo znesek dohodnine, ki po 
predhodnem izračunu Ministrstva za finance pripada občini. 

703 Davki na premoženje 406.250 € 

Davki na premoženje, kamor so vključeni davki od premoženja in nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje, so glede na leto 2018 načrtovani za 39.100 EUR višje kot v preteklem letu. 

704 Domači davki na blago in storitve 35.700 € 

Med domače davke na blago in storitve so uvrščeni davki na posebne storitve (dobiček od iger na 
srečo), okoljske dajatve, turistična taksa, komunalne takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest. Načrtovani znesek za leto 2019 je za 5.600 EUR višji kot v preteklem letu. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 864.507 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 77.200 € 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja bodo v letu 2019 predvidoma za 15.000 EUR višji 
glede na preteklo leto. 

711 Takse in pristojbine 3.000 € 

Takse in pristojbine bodo v letu 2019 predvidoma enake kot v preteklem letu. 
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712 Globe in druge denarne kazni 15.500 € 

Znesek glob in drugih denarnih kazni je načrtovan v znesku, ki je za 5.000,00 EUR nižji kot v 
preteklem letu. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 614.500 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev bodo v letu 2019 predvidoma znašali 614.500 EUR oziroma 
20.000,00 EUR več kot je bilo načrtovano v letu 2018, in sicer: 

- vodooskrba 110.000 EUR 

- ravnanje z odpadno vodo 310.000 EUR 

- ravnanje s komunalnimi odpadki 160.000 EUR 

- prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki v znesku 5.000 EUR 

- pokopališka dejavnost 25.000 EUR  

- načrtovanih pa je tudi  2.000 EUR prihodkov zaradi prefakturiranja komunalnih storitev 
koncesionarja Snaga, 1.000 EUR drugih prihodkov od prodaje ter 1.500 EUR prihodka od prodaje 
električne energije. 

714 Drugi nedavčni prihodki 154.307 € 

Drugi nedavčni prihodki, ki zajemajo načrtovane prihodke od komunalnih prispevkov v višini 
110.000 EUR, refundacije šolskih prevozov (občina Idrija, Logatec) v višini 18.000 EUR in druge 
izredne nedavčne prihodke v višini 26.307 EUR, bodo predvidoma višji za 68.307 EUR glede na 
preteklo leto. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 201.065 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 60.365 € 

V skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine načrtujemo v letu 2018 
prodajo naslednjih stavbnih zemljišč: 

- zemljišče v Plastuhovi grapi v ocenjeni vrednosti 24.500 EUR 

- menjava zemljišč za cesto v industrijski coni 2.800 EUR 

- zazidano stavbno zemljišče na Igriški ulici v ocenjeni vrednosti 6.580 EUR 

- zemljišče za cesto Etiketa – Norica v ocenjeni vrednosti 10.750 EUR 

- zemljišče Osojnica v ocenjeni vrednosti 11.184 EUR 

- zemljišče Lukačk v ocenjeni vrednosti 537 EUR 

- zemljišče Biljali v ocenjeni vrednosti 120 EUR 

- zemljišče za cesto Žiri-Koprivnik-Hobovše v ocenjeni vrednosti 1.338 EUR 

- zemljišče za javno pot Podklanec – Izgorje v ocenjeni vrednosti 2.555 EUR. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 268.995 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 265.775 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij bodo v letu 2019 predvidoma naslednji: 

- Ministrstvo za finance: finančna izravnava v višini 40.353 EUR 
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- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
sofinanciranje investicij občin v skladu z 21. členom ZFO v višini 83.922 EUR  

- Ministrstvo za obrambo: sredstva požarne takse 8.000 EUR 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: za vzdrževanje gozdnih cest 3.000 EUR 

- Ministrstvo za javno upravo - sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave 11.500 EUR 

- Fundacija za šport: sofinanciranje gradnje večnamenske dvorane 34.000 EUR (odobrena vloga iz 
leta 2018) in 85.000 EUR (vložena vloga). 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.220 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz evropskih sredstev bodo v letu 2019 predvidoma 
naslednja: 

- sofinanciranje CLLD projektov 3.220 EUR (Lokalna učna središča). 

 

B .  R A Č U N  F I N A N Č N I H  T E R J A T E V  I N  N A L O Ž B  8 1 . 1 0 3  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 3.000 € 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 3.000 € 

440 Dana posojila 3.000 € 

Na postavki je zajet znesek 3.000,00 EUR, katerega bomo preko Razvojne agencije Sora vplačali v 
kreditno shemo za kreditiranje malega gospodarstva z namenom povečanja razpoložljivega 
kreditnega potenciala. 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  84.103 € 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 84.103 € 

750 Prejeta vračila danih posojil 2.095 € 

Upoštevano je pričakovano vračilo sproščenih sredstev, ki so bila angažirana v kreditni shemi pri 
RAS. 

751 Prodaja kapitalskih deležev 82.008 € 

Na postavki so zajeti načrtovani prihodki od prodaje lastniškega deleža v Toplarni Železniki v 
znesku 28.000 EUR, delnic Gorenjske banke v znesku 32.480 EUR in lastniškega deleža Gorenjske 
gradbene družbe v znesku 21.520 EUR, v skladu s programom prodaje občinskega finančnega 
premoženja. 
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C .  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A  2 . 4 5 7 . 4 5 3  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA 2.457.453 € 

50 ZADOLŽEVANJE 2.486.654 € 

500 Domače zadolževanje 2.486.654 € 

Zadolževanje v letu 2019 predstavlja koriščenje povratnih sredstev za sofinanciranje investicij 
občin po 21. členu ZFO v višini 83.922 EUR, črpanje kredita Eko sklada za izvedbo investicije v 
večnamensko dvorano v višini 2.262.032 EUR in zadolžitev za financiranje investicijskih odhodkov 
v višini 140.700 EUR. 

55 ODPLAČILA DOLGA 29.201 € 

550 Odplačila domačega dolga 29.201 € 

Odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov za leto 2019:  

- 20.450 EUR Banka Koper (nadzidava OŠ Žiri) 

- 8.751 EUR povratna sredstva za investicije občin po 21. členu ZFO. 

 

D .  Z M A N J Š A N J E  S R E D S T E V  N A  R A Č U N I H                              - 1 . 1 7 9 . 1 3 3  €  

Predvideno zmanjšanje sredstev na računih znaša 1.179.133 EUR.  
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Graf 1: STRUKTURA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2019 

 
 
 
 
 
 

Gra f 2:  STR UKTURA N AČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2019 
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I I .  POSEBNI  DEL 
 

A .  OBR AZLOŽIT EV PODROČIJ  PRORAČUNSK E PORABE,  
GLAVNIH  PR OGRA MOV IN  PODPROGR AMOV 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 
(občinski svet, župan, podžupan). 
Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja 
in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, nanjo prenesene z zakoni, v korist lokalnega 
prebivalstva. Obstoj lokalne oblasti z demokratično postavljenimi telesi odločanja in z veliko 
stopnjo avtonomije omogoča udejanjenje pravice občanov sodelovati pri upravljanju javnih zadev. 
Je oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Usklajeno delovanje organov lokalne skupnosti, nemoteno, organizirano in zakonito izvajanje 
nalog v pristojnosti občine, usklajevanje interesov in potreb občanov ter ustrezno upravljanje 
občinskega premoženja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema en glavni program, in sicer: 
- 0101 Politični sistem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- ustava Republike Slovenije 
- evropska listina lokalne samouprave 
- zakon o lokalnih volitvah 
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
- zakon o samoprispevku 
- zakon o volilni kampanji 
- zakon o političnih strankah 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o javnih uslužbencih 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- statut Občine Žiri 
- poslovnik občinskega sveta Občine Žiri 
- pravilnik o plačah in nagradah funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 

nadzornega odbora in drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- organizirano in nemoteno delovanje občinskega sveta, odborov, komisij in drugih delovnih teles;  
  ažuriran pregled imenovanih sestavov, število članov po posameznih sestavih 
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  število sej posameznih sestavov 
- kvalitetna priprava gradiv za seje, učinkovitost dela občinskega sveta 

  število obravnavanih in potrjenih občinskih aktov 
  število obravnavanih ostalih tematik, vključenih na dnevni red sej 

- izvedba in nadzor volitev in referendumov 
  število izvedenih volitev in na njih izvoljenih organov 

- delovanje političnih strank 
  število strank, ki imajo svoje predstavnike v občinskem svetu 

- dejavnost župana in podžupanov 
 število poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov, 
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic. 
Proračunski uporabniki: 
- 1 Občinski svet 
- 3 Župan 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški 
odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih 
strank. 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Opis podprograma 

Izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer 
samoprispevek). 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma 

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški 
vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, 
objava informacij v medijih). 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev 
in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno 
področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 
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Podlaga ekonomske in razvojne politike občine je strategija razvoja, kjer so opredeljene 
dolgoročne razvojne prednosti, prioritete in programi spodbujanja razvoja. Letni izvedbeni načrt 
pa je zajet v proračunu, kjer je podana ocena potrebnih sredstev za izvajanje nalog v pristojnosti 
občine in razvojnih projektov ter načrt zagotavljanja potrebnih finančnih, kadrovskih in 
materialnih virov, pri čemer je potrebno zagotavljati gospodarno, transparentno, zakonito in 
upravičeno porabo javnih sredstev.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- državni razvojni program 
- regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020, sprejet na 9. seji Razvojnega sveta gorenjske 
regije, dne 3. 6. 2017 in na 2. seji Sveta gorenjske regije, dne 3. 6. 2017 
- Vizija in strategija razvoja Občine Žiri (2015)  
- stategija lokalnega razvoja (CLLD)  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Uravnoteženo upravljanje s proračunom in finančnim premoženjem občine, prilagajanje 
odhodkov občine razpoložljivim prihodkom s čim nižjimi stroški financiranja, gospodarna, 
transparentna, zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, kvalitetno in ažurno informiranje 
zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij, zagotavljanje notranjih kontrol in 
omogočanje nadzora porabe javnih sredstev.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema tri glavne programe, in 
sicer: 
- 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
- 0203 Fiskalni nadzor. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 
- zakon o plačilnem prometu 
- zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave 

Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
- pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena ZFO 
- pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in 

drugih izdatkih občinskih proračunov 
- kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 
- statut Občine Žiri 
- odlok o proračunu 
- načr razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
- letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 
- zaključni račun proračuna 
- poslovnik nadzornega odbora Občine Žiri 
- pravilnik o plačah in nagradah funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 

nadzornega odbora in drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
- načrt integritete Občine Žiri 
- pravilnik o notranjih kontrolah Občine Žiri 
- interni pravilnik o računovodstvu in izvrševanju proračuna Občine Žiri, 2017 
- (pravilnik o naročanju blaga in storitev pod 20.000 EUR oziroma gradenj pod 40.000 EUR) 
- pravilnik o ravnanju s pisarniškim dokumentarnim gradivom, 2009 
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0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za 
pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in 
programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, 
socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki). 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- opredelitev razvojnih ciljev, priprava uresničljivih razvojnih strategij in projektov, ki bodo 
pripomogli k hitrejšemu razvoju občine,  spremljanje njenega izvajanja. 

 spremljanje izvajanja ulrepov za dosego ciljev vizije in strategije razvoja občine 
- priprava ažurnih, pravočasnih, kvalitetnih računovodskih informacij za notranje in zunanje 
uporabnike 

 navodilo o pripravi proračuna, proračun, rebalans proračuna (po potrebi), zaključni račun, 
letno poročilo, premoženjska bilanca, tekoče (mesečno) poročanje o izvrševanju proračuna 
Ministrstvu za finance 

- zagotavljanje zakonite, gospodarne, transparentne, upravičene porabe javnih sredstev 
 ažuriran sistem notranjih kontrol 
 ažuriran načrt integritete 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike. 

02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike 

Opis podprograma 

Strategija in vizija razvoja občine. 
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov 
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- uravnoteženo izvrševanje proračuna in plačilo obveznosti v zakonsko določenih rokih  
  povprečno število dni zamude pri plačilih obveznosti 
- čim nižji stroški plačilnega prometa, fiskalnih in drugih finančnih transakcij, upravljanja s 
finančnim premoženjem 
  letni strošek plačilnega prometa, fiskalnih in drugih finančnih transakcij, upravljanja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. 
Proračunski uporabniki:  
- 4 Občinska uprava. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 
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Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave 
Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), 
vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 

0203 - Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- delovanje nadzornega odbora  
  število sej nadzornega odbora 
- izboljšanje poslovanja proračunskih uporabnikov 
  število izvedenih postopkov nadzora in pripravljenih poročil o nadzoru 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora. 
Proračunski uporabniki: 
- 2 Nadzorni odbor 
- 4 Občinska uprava. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne 
strokovne naloge nadzora itd. 

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v 
mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. 
Sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter sodelovanje z občinami iz tujine lahko prinaša 
koristi v obliki prenosa znanja in izkušenj. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Pobratenje z občinami iz tujine, projekti čezmejnega sodelovanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 03 –– ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema naslednja glavna 
programa: 
- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba, 
- 0303 Mednarodna pomoč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o lokalni samoupravi 
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0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje 
aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in 
sopdelovanje z občinami v tujini).  

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- pobratenje z občinami iz tujine 
 število izvedenih aktivnosti medsebojnega sodelovanja  

- izvedba čezmejnih projektov  
  število izvedenih čezmejnih projektov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam, 
- 03029002 Mednarodno sodelovanje občin. 

03029001 – Mednarodno sodelovanje občin 

Opis podprograma 

Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema 
vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na 
različnih ravneh oblasti. 
Občina je osrednja upravna ustanova v kraju, zato je njeno poslanstvo tudi v povezovanju 
skupnosti, krepitvi duha pripadnosti ter večanju njene prepoznavnosti v širšem prostoru. Glede na 
osnovne pristojnosti pa je servis občanov. Zato je pomembno, da svoje poslovanje čim bolj približa 
potrebam in zahtevam uporabnikov in omogoča čim boljšo obveščenost o svojih storitvah in 
aktivnostih.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Promocija uspešnih posameznikov, organizacij, projektov, ki delujejo v smislu povezovanja v 
skupnosti in pripomorejo k večji prepoznavnosti občine; promocija kraja in občine v slovenskem 
prostoru; poznavanje lastne identitete, dosežkov posameznikov in skupnosti ter krepitev 
pripadnosti skupnosti; razvoj storitev za občane, e-storitve; obveščanje javnosti in zagotavljanje 
javnosti dela oz. poslovanja občine; razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema 
naslednje glavne programe: 
- 0401 Kadrovska uprava, 
- 0402 Informatizacija uprave, 
- 0403 Druge skupne administrativne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o javnih financah 
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- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
- zakon o medijih 
- zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
- statut Občine Žiri 
- odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri 
- odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri 

0401 - Kadrovska uprava 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih 
nagrad in priznanj. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- promocija dosežkov posameznikov, organizacij, projektov v občini 
  število izvedenih javnih predstavitev ali objavljenih gradiv 

- podelitev občinskih priznanj 
  število občinskih nagrajencev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
Proračunski uporabniki:  
- 3 Župan. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Opis podprograma 

Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja. 

0402 - Informatizacija uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske 
infrastrukture in za elektronske storitve. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- povečevanje preglednosti upravnih in drugih postopkov (navodila uporabnikom, obrazci, opis 
upravnega postopka) 
- razvoj e- storitev za uporabnike 
  število e-storitev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 04029001 Informacijska struktura, 
- 04029002 Elektronske storitve. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava. 

04029001 - Informacijska infrastruktura 
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Opis podprograma 

Vzpostavitev e-občine – infrastruktura. 

04029002 - Elektronske storitve 

Opis podprograma 

Vzpostavitev e-občine – programska oprema. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z 
občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- celovito in ažurno obveščanje javnosti o delu organov občine in občinske uprave, zagotavljanje 
javnosti dela z objavami v uradnem glasilu, preko spletnih strani, na lokalni radijski postaji in 
preko drugih medijev  
  zadovoljstvo občanov z obveščanjem v medijih (delež zadovoljnih občanov) 
- ažuren katalog informacij javnega značaja 
  število obravnavanih zahtev za dostop do informacij javnega značaja 
- urejena celostna grafična podoba 
- izvedba prireditev ob občinskem prazniku 
  število izvedenih prireditev 
- izvedba protokolarnih srečanj oz. dogodkov na lokalni, državni in mednarodni ravni 
  število izvedenih dogodkov 
- pokroviteljstvo občine pri izvedbi raznih prireditev, dogodkov, izdaji tiskovin, itd 
  število pokroviteljstev občine 
- ažurna evidenca občinskega premoženja (izdelan kataster nepremičnin, usklajen register 
osnovnih sredstev, urejeno zemljiško-knjižno stanje), optimalno razpolaganje z občinskim 
premoženjem (najemna razmerja, nakup, prodaja), pravna urejenost 
- tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih in protokolarnih prostorov oz. objektov, 
omogočanje dostopnosti, varovanje, energetska učinkovitost 
  izvedena investicijsko-vzdrževalna dela 
  izvedeni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti 
- optimalno razpolaganje s poslovnimi prostori (najemna razmerja, nakup, prodaja) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 
Proračunski uporabniki: 
- 3 Župan 
- 4 Občinska uprava. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 
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Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo 
uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in 
vzdrževanje spletnih strani občine. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih 
izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Opis podprograma 

Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali 
zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 
Učinkovito izvajanje nalog lokalne samouprave in doseganje razvojnih ciljev je v veliki meri 
odvisno od strokovnosti, učinkovitosti, organiziranosti občinske uprave. Ključnega pomena je 
poznavanje razvojnih prioritet države, regije, razvojnih ciljev občine, nalog in pristojnosti lokalne 
samouprave, sistema financiranja in možnosti za pridobivanje finančnih virov, pomembna je 
ustrezna kadrovska sestava za izvajanje nalog in realizacijo razvojnih projektov.   

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Uprava, ki je učinkovita in hkrati blizu občanom; ustrezni poslovni prostori, prilagojeni delovnim 
postopkom občinske uprave in potrebam uporabnikov, ter ustrezna tehnična opremljenost za 
delo; strokovno, interesno, razvojno povezovanje z drugimi občinami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
- 0603 Dejavnost občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- stanovanjski zakon 
- zakon o javnih uslužbencih 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- zakon o javnih financah 
- kolektivna pogodba za javni sektor 
- kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 

lokalnih skupnosti 
- odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
- (odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave) 
- odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije 
- akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žiri 
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- kadrovski načrt 
- izjava o varnosti z oceno tveganja 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in 
zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje strokovne pomoči preko članstva v nacionalnem združenju občin 
  članstvo v združenju občin 
- povezovanje z občinami na nivoju Gorenjske statistične regije 
  aktivna vključenost v svet regije  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč 
lokalnim organom in službam, 
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti, 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 
Proračunski uporabniki:  
- 4 Občinska uprava. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- ustrezna organiziranost in kadrovska sestava občinske uprave (številčna, poklicni profili, 
strokovna usposobljenost) za uspešno, strokovno, učinkovito izvajanje upravnih in strokovnih 
nalog 
  število sistemiziranih delovnih mest 
  število zasedenih delovnih mest 
  število zaposlenih v občinski upravi na 1000 prebivalcev 

 število delovnih področij v organih skupne občinske uprave 
- zagotavljanje ustreznih pogojev dela (napr. varstvo pri delu, zdravstveni pregledi…) in tehnične 
opremljenosti  
- tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih, poslovnih prostorov oz. objektov, omogočanje 
dostopnosti, varovanje, energetska učinkovitost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 06039001 Administracija občinske uprave, 
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- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 
- 5 Občinska uprava - Režijski obrat. 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, 
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 

Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko 
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih 
sredstev. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske 
oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v okviru 
svojih pristojnosti in se tako vključuje v enoten sistem programiranja, načrtovanja, organiziranja, 
izvajanja, nadzora, financiranja ukrepov in dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami na ravni države.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- načrt zaščite in reševanja 
- načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjševanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjševanje posledic nesreč; vzpostavljen 
sistem za zaščito, reševanje in pomoč; ustrezna opremljenost in usposobljenost enot za zaščito, 
reševanje in pomoč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni 
program: 
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- zakon o varstvu pred požarom 
- zakon o gasilstvu 
- ocena ogroženosti 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis glavnega programa 
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Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo 
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- načrtovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vzpostavitev sistema zaščite in 
reševanja 
  število nesreč 
- organiziranost in usposobljenost štaba civilne zaščite 
  število aktivnosti štaba civilne zaščite (usposabljanje, preverjanje opremljenosti, 
intervencije) 
- organiziranost, optimalna opremljenost in ustrezna usposobljenost sil za zaščito, reševanje in 
pomoč 
  število intervencij 
- sodelovanje z gasilsko zvezo in občinskim gasilskim poveljstvom za usklajeno organiziranost 
gasilstva  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, 
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne 
zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in 
drugih nesreč. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega 
delovanja  društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti 
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih 
vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska 
vozila in opremo. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne 
varnosti in notranje varnosti v občini. 
Stopnja varnosti javnega prostora je pomembna komponenta kakovosti življenja lokalnega 
prebivalstva. Na področju varnosti se pristojnosti občine nanašajo predvsem na izboljšanje 
prometne varnosti ter sodelovanje s policijo v smislu zagotavljanja javnega reda in miru. 

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- občinski program varnosti Občine Žiri, maj 2012 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izboljšanje varnosti cestnega prometa, sodelovanje s policijo na področju javnega reda in miru. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program: 
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varnosti cestnega prometa 
- zakon o policiji 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o občinskem redarstvu 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
- izvedba preventivno vzgojnih aktivnosti za dvig prometno-varnostne kulture 
- delovanje varnostnega sosveta 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 08029001 Prometna varnost, 
- 08029002 Notranja varnost. 
Proračunski uporabniki: 
- 1 Občinski svet. 

08029001 - Prometna varnost 

Opis podprograma 

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na 
prvi šolski dan....). 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na 
področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne 
storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
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Občina Žiri ima le eno naselje s statusom mesta, večji del površine ima torej podeželski značaj. 
Konfiguracija terena ni primerna za intenzivno kmetijstvo, kar pa bi morali v času, ko se vse bolj 
poudarja trajnostno naravnano kmetijstvo, lokalna proizvodnja in samooskrba, prepoznati kot 
prednost in izkoristiti potencial malih kmetij. Področje podeželja je večplastno, govorimo lahko o 
podpori kmetijskim dejavnostim in pridelavi kakovostne hrane, ohranjanju kulturne krajine in 
poseljenosti, izkoriščanju naravnih virov in varovanju okolja. Tudi pristojnosti občine pri urejanju 
razmer na podeželju se prepletajo na več različnih področjih (gospodarskem, komunalnem, 
socialnem…). Konkretni ukrepi se nanašajo na spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželskih 
območij, zagotavljanje določenih storitev na področju varovanja zdravja živali, urejanje gozdne 
infrastrukture in sodelovanja z ribiškimi družinami.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, 2017 
- strategija lokalnega razvoja LAS Loškega pogorja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Poseljeno podeželje, aktivne kmetije, ohranjena kulturna krajina, usmeritev v naravi prijazno 
kmetovanje in pridelavo kmetijskih produktov višje kakovosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 
- 1104 Gozdarstvo, 
- 1105 Ribištvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o kmetijstvu 
- zakon o kmetijskih zemljiščih 
- zakon o zaščiti živali 
- zakon o gozdovih 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o spremljanju državnih pomoči 
- zakon o divjadi in lovstvu 
- uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja 

kmetijstva in ribištva 
- uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh 

po pravilu »de minimis« 
- uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
- uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–

2020 
- odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo   
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri za 

programsko obdobje 2017–2020, 2017 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne 
ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 
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- spodbujanje preusmeritve osnovne kmetijske dejavnosti v trajnostno naravnano kmetijstvo 
  število registriranih kmetijskih gospodarstev 

  število registriranih ekoloških kmetij 
  število registriranih nosilcev blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka 
- spodbujanje razvoja lokalnih oskrbovalnih verig 
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti 
  število registriranih dopolnilnih dejavnosti 
- spodbujanje razvoja socialnega podjetništva na podeželju 
- vključevanje v lokalne razvojne pobude (LAS, CLLD) 
  število izvedenih projektov preko vključevanja v LAS, CLLD 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 
- 11029003 Zemljiške operacije, 
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.  
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis podprograma 

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske 
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: 
subvencioniranje obrestne mere idr.). 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na 
vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore 
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih 
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali 
  število obravnavanih primerov v zvezi z oskrbo zapuščenih živali 
- zagotavljanje delovanja kmetijsko svetovalne službe na območju občine 

  število izvedenih programov svetovalne službe za območje občine 
- trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
  število sofinanciranih ukrepov na področju gospodarjenja z divjadjo  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov, 
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali. 
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Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 

1104 - Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- gradnja in vzdrževanje gozdnih cest 
  število kilometrov gozdnih cest v občini 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje 
oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s 
toplotno energijo. 
Energetska politika države predvideva ukrepe spodbujanja učinkovite rabe energije in uporabe 
obnovljivih virov energije. Pri načrtovanju prostorskega razvoja na lokalnem nivoju je zato 
potrebno opredeliti načine bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za učinkovito rabo energije, 
soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Lokalni energetski koncept Občine Žiri, junij 2012 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, zmanjševanje stroškov 
oskrbe z energijo, razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije in 
lokalnih obnovljivih virov energije 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje 
glavne programe: 
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- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije, 
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina, 
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, 
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- energetski zakon. 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje 
sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- izvedba projektov oz. programov za dvig energetske učinkovitosti 
  število izvedenih projektov oz. programov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Opis podprograma 

Investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški 
delovanja energetsko svetovalnih pisarn. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje 
cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne 
infrastrukture. 
Kvalitetne prometne povezave in telekomunikacije so med najpomembnejšimi elementi, ko 
govorimo o kvaliteti življenja in bivanja občanov ter o možnosti razvoja gospodarskih dejavnosti v 
sodobnem času, posebno ko gre za podeželska območja, odmaknjena od glavnih prometnih poti. 
Zagotavljanje dostopnosti in prevoznosti od vsakega naslova do državne ceste, ob upoštevanju 
prometne varnosti na lokalnih cestah, izboljševanje voznih pogojev ter zmanjševanje negativnih 
vplivov prometa na okolje so tako osnovne naloge občine na področju prometne infrastrukture in 
komunikacij. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje stalne in kvalitetne dostopnosti na vseh javnih cestah oz. poteh, prometna varnost, 
prometna ureditev centra kraja, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje avtobusnih linij, 
ureditev kolesarskih poti, izboljšava širokopasovnih telekomunikacijskih povezav. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
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Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema 
naslednje glavne programe: 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura, 
- 1303 Železniški promet in infrastruktura, 
- 1304 Letalski promet in infrastruktura, 
- 1305 Vodni promet in infrastruktura 
- 1306 Telekomunikacije in pošta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih cestah 
- zakon o varnosti cestnega prometa 
- zakon o prevozih v cestnem prometu 
- zakon o železniškem prometu 
- zakon o varnosti v železniškem prometu 
- pomorski zakonik 
- zakon o plovbi po celinskih vodah 
- zakon o letalstvu 
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
- odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 
- celostna prometna strategija (2018) 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega 
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- urejeno lokalno cestno omrežje in izboljšanje voznih razmer 
  število kilometrov kategoriziranih javnih cest v občini 
- skrb za prometno varnost 
  število kilometrov pločnikov 
  število nameščenih grbin za umirjanje prometa 
  število urejenih avtobusnih postajališč 

 število kilometrov urejenih kolesarskih stez  
- prometna ureditev centra (vključno z ureditvijo obvoznice) in ureditev trga 
  število javnih parkirnih mest 
- urejena prometna in neprometna signalizacija 
- ustrezno urejena cestna razsvetljava, zniževanje svetlobnega onesnaženja in zniževanje porabe 
električne energije 
  število izvedenih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave 
- povečanje interesa za uporabo javnega potniškega prometa  
  število aktivnih avtobusnih linij  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
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- 13029003 Urejanje cestnega prometa, 
- 13029004 Cestna razsvetljava, 
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest, 
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. 
Proračunski uporabniki:  
- 4 Občinska uprava 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje 
javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti 
ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,kolesarske poti, 
cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, 
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, 
banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma 
in gostinstva. 
Razvitost gospodarstva občine in kvalitetna delovna mesta so osnova za zadovoljiv življenjski 
standard občanov in za splošen razvoj občine. Poslanstvo občine je predvsem zagotavljanje 
ustreznih infrastrukturnih pogojev za razvoj poslovnega okolja, z različnimi ukrepi pa lahko tudi 
spodbuja razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem na področju malega gospodarstva in turizma.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Strategija razvoja turizma v občini Žiri, oktober 2011 
- Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, oktober 2009 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Rast števila delovnih mest v drobnem gospodarstvu in turizmu. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o razvoju malega gospodarstva 
- zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- zakon o lokalni samoupravi 
- odlok o turistični taksi 
- odlok o lokalni turistični vodniški službi v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 

in Žiri 
- pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja 

malega gospodarstva v Občini Žiri, 2012  
- pravilnik o sofinanciranju množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri, 2011 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- izvedba aktivnosti za promocijo podjetništva in samozaposlitve 
  stopnja brezposelnosti v občini 

 število gospodarskih subjektov v občini 
- omogočanje ugodnega kreditiranja gospodarstva preko delovanja kreditne sheme 
  število odobrenih kreditov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 

Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje 
programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot 
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere 
idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih 
gospodarskih subjektih. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 
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Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- razvoj turistične ponudbe in uvajanje novih turističnih produktov  
- razvoj turistične infrastrukture 
- promocijske aktivnosti, turistične informacije 
  število nočitev 
  število dnevnih obiskovalcev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 14039001 Promocija občine, 
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij 
(zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih 
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko 
vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje 
stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 
Na področju varovanja naravnega okolja ima občina veliko odgovornosti, saj je izvajanje nekaterih 
gospodarskih javnih služb s tega področja v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, ki tako 
predstavljajo pomemben člen v celovitem sistemu varstva okolja, kot ga je začrtala država. Čisto in 
ohranjeno naravno okolje je vrednota, ki zagotavlja visoko kakovost življenja in bivanja, zato je 
pomembno, da se aktivno izvajajo ukrepi v smislu preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja 
okolja, ohranjanja in izboljšanja stanja okolja, trajnostne rabe naravnih virov, odpravljanja 
posledic obremenjevanja okolja, itd. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da 
povzroči čim manjše obremenjevanje. Aktivnosti občine so tako usmerjene v izvajanje 
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki, poleg tega 
pa tudi v varovanje vodnih virov in regulacijo posegov v prostor.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
- Operativni program ravnanja z odpadki 
- program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode 
- program ravnanja z odpadki 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Komunalno opremljanje naselij, ohranjanje čistosti reke Sore, izboljševanje sistema ravnanja  z 
odpadki, zmanjševanje števila divjih odlagališč odpadkov, varovanje vodnih virov.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
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Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne 
programe: 
- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 
- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varstvu okolja 
- zakon o gospodarskih javnih službah 
- zakon o vodah 
- zakon o ohranjanju narave 
- uredba o ravnanju z odpadki 
- uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
- uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
- uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja 
- pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
- odlok o gospodarskih javnih službah Občine Žiri 
- odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri 
- odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
- pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih 

čistilnih naprav v Občini Žiri, 2011 

1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

Opis glavnega programa 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 
- oblikovanje programov varstva okolja ter poročanje o izvedenih ukrepih v skladu s politiko 
države 
- informiranje in osveščanje občanov o varstvu okolja in ohranjanju narave 

 število udeležencev čistilnih akcij 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje 
in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- izboljšanje ločevanja odpadkov na izvoru in zmanjšanje odlaganja preostanka odpadkov 
  količina zbrane odpadne embalaže in posameznih frakcij / na občana 
  količina obdelanih odpadkov / na občana 
  količina odloženega preostanka komunalnih odpadkov / na občana 
  količina zbranih bioloških odpadkov / na občana 
  število gospodinjstev, ki kompostirajo biološke odpadke 
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- izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na centralno čistilno napravo na vseh območjih 
koncentrirane poselitve do konca leta 2019 
  število kilometrov kanalizacijskega omrežja 
  število priključenih gospodinjstev 
  dosežen kakovostni razred reke Sore glede na analizo vode  
- pospeševanje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav oziroma nepretočnih greznic na 
območjih poselitve, ki niso vezane na centralno čistilno napravo, do konca leta 2019 
  število delujočih MKČN 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 
- 5 Občinska uprava - Režijski obrat 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz 
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih 
virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- urejanje brežin vodotokov zaradi povečevanja poplavne varnosti 
  število izvedenih projektov na vodotokih 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Opis podprograma 

Varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje 
naravnih vrednot. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- podpora dejavnosti lovskih in ribiških družin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Opis podprograma 

Priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova 
naravne dediščine, odškodnine za rbo naravne vrednote. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
Osnova za dolgoročni gospodarski in družbeni razvoj občine je prostorsko načrtovanje, s katerim 
je potrebno zagotoviti skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalno 
rabo prostora. Pri tem je pomemben dejavnik razvoj geoinformacijskega sistema s celovitim 
zajemom podatkov za gospodarjenje s prostorom. Govorimo o prednostni obravnavi dejavnosti 
oziroma razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva, ustvarjanju delovnih mest, 
enakomernejši razporeditvi dejavnosti, ter o omejevanju posegov, ki poslabšujejo razmere v 
prostoru. Z vidika gospodarjenja z zemljišči je potrebno uskladiti in zagotoviti prednostno rabo 
zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov 
razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (osnovna 
komunalna opremljenost in storitve, prometne povezave, zelene površine, rekreacija…), 
ohranjanje kulturne krajine, celovita obravnava poselitvenih območij, itd.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- strategija prostorskega razvoja Občine Žiri, 2008 
- Občinski prostorski načrt, 2011 
- Občinski podrobni prostorski načrti 
- Operativni program oskrbe s pitno vodo 
- program vodooskrbe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Vzdržen prostorski razvoj, nemotena oskrba s kvalitetno pitno vodo za vsa gospodinjstva v občini, 
urejeno pokopališče, urejena otroška igrišča in javne površine, upravljanje s fondom stanovanj v 
lasti občine, gospodarjenje z zemljišči oz. nepremičninami v lasti občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
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Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
zajema naslednje glavne programe: 
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 
- 1603 Komunalna dejavnost, 
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča). 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
- zakon o temeljni geodetski izmeri 
- zakon o urejanju prostora 
- zakon o prostorskem načrtovanju 
- zakon o graditvi objektov 
- zakon o varstvu okolja 
- zakon o gospodarskih javnih službah 
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- stanovanjski zakon 
- zakon o stavbnih zemljiščih 
- zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba 
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
- zakon o javnih financah 
- zakon o zemljiški knjigi 
- zakon o evidentiranju nepremičnin 
- uredba o prostorskem redu Slovenije 
- uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
- pravilnik o oskrbi s pitno vodo 
- odlok o gospodarskih javnih službah Občine Žiri 
- odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žiri 
- odlok o pokopališkem redu 
- odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Žiri 
- odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri 
- odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZI-11 Ob cesti v Osojnico 
- odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko 

dovoljenje v Občini Žiri 
- odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo v Občini Žiri 
- odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Žiri 
- odlok o predkupni pravici Občine Žiri 
- odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri 
- odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra 
- odlok o spremembi meje med naseljema Fužine in Selo 
- pravilnik o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri, 2007 
- pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka, 2013 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zaključeni postopki uveljavitve prostorskih dokumentov občine 
- vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 
- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave 
- 16029003 Prostorsko načrtovanje. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

1603 - Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje nemotene vodooskrbe na vseh poselitvenih območjih občine (javni vodovod) 
  število kilometrov javnega vodovodnega omrežja 
  število gospodinjstev, priključenih na javni vodovod 
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo 
  kakovost pitne vode v javnem vodovodu glede na rezultate analiz 
  nadzor kakovosti vodooskrbe iz vaških vodovodov in individualnih zajetij 
- posodabljanje vodovodnega sistema in zmanjševanje vodnih izgub 
- vzdrževano in urejeno pokopališče ter mrliška vežica, zagotavljanje izvajanja pogrebnih storitev 
  število pokopov na leto 
- vzdrževana otroška igrišča 
  število vzdrževanih otroških igrišč 
- urejeni parki, zelenice, sprehajalne poti, klopi in smetnjaki ob sprehajalnih poteh 
- praznična okrasitev kraja ter izobešanje zastav ob prazničnih dneh 
- urejenost mest za plakatiranje ter nadzor nad plakatiranjem in oglaševanjem 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 16039001 Oskrba z vodo, 
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 
- 16039003 Objekti za rekreacijo, 
- 16039004 Praznično urejanje naselij, 
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- 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 
- 5 Občinska uprava - Režijski obrat 

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški 
pogrebnega obreda (na primer: govor). 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška 
igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Opis podprograma 

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

Opis podprograma 

Javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim 
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge 
programe na stanovanjskem področju. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- gradnja, nakup in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 
  število stanovanj v lasti občine 
- izboljšanje bivalnega standarda najemnikov občinskih stanovanj, ukrepi za povečanje energetske 
učinkovitosti stanovanj 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji, 
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 

Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za 
socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- gospodarjenje z zemljišči v lasti občine (javno dobro, kmetijska, gozdna, stavbna zemljišča, 
menjava, odkup, služnost, oddaja v najem, zaokrožitev stavbnih zemljišč, itd) 
- uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 
- 16069002 Nakup zemljišč. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s 
konkretnim projektom. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne 
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
Na področju zdravstvenega varstva se pristojnosti občine nanašajo predvsem na zagotavljanje 
prostorskih pogojev za izvajanje zdravstvenih dejavnosti ter na vzpostavitev mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti. V pristojnosti občine je tudi 
zagotavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki niso zavarovani iz drugega 
naslova, izvajanje programov za krepitev zdravja ter zagotavljanje izvajanja mrliško ogledne 
službe.   

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ustrezni prostorski pogoji za izvajanje zdravstvenih dejavnosti, optimalna organiziranost 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, tekoče zagotavljanje sredstev za plačilo prispevkov 
zdravstvenega zavarovanja in storitev mrliško ogledne službe ter obdukcij.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 1702 Primarno zdravstvo, 
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- 1703 Bolnišnično vasrtvo, 
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva, 
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o zdravstveni dejavnosti 
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- zakon o lekarniški dejavnosti 
- odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
- odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 

zavodu Gorenjske lekarne 

1702 - Primarno zdravstvo 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti 
na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih 
zdravstvenih dejavnosti. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- vzdrževanje objekta Zdravstveni dom ter zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje 
zdravstvenih dejavnosti 
  število m2 poslovnih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti 
- optimalna organiziranost ambulant 
  število podeljenih koncesij za izvajanje zdravstvenih dejavnosti 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Opis podprograma 

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup 
opreme za zdravstvene domove. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 
  število zavarovancev, za katere krije zdravstveno zavarovanje občina 
- zagotavljanje plačila storitev mrliško ogledne službe 
  število opravljenih mrliških ogledov 
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  število izvedenih obdukcij 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, 
- 17079002 Mrliško ogledna služba. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo 
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 

Plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, 
športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske 
skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
Interesno udejstvovanje in povezovanje občanov na področju kulture, športa ter raznih dejavnosti 
društev odločilno vpliva na utrip življenja v lokalni skupnosti, zato občina vsestransko spodbuja 
tovrstne dejavnosti. Z zagotavljanjem strokovnih storitev na področjih kot so knjižničarstvo, 
varstvo kulturne dediščine in šport pa zagotavljamo ustrezen razvoj in kakovostno raven na teh 
področjih.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

Nacionalni program športa 
Nacionalni program za kulturo 
Letni program športa 
Lokalni program kulture 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, seznanjanje javnosti o vrednotah 
dediščine, zagotavljanje dostopa čim širšemu krogu občanov do knjižničnega gradiva, informacij, 
informacijskih in kulturnih storitev, podpora ljubiteljski kulturi, založništvu in lokalnim medijem, 
zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na področju kulture, podpora 
dejavnostim starostnikov in veteranskim organizacijam, množičnost pri športnem udejstvovanju 
otrok in mladine ter pri športni rekreaciji, zagotavljanje pogojev za doseganje uspehov v 
kakovostnem športu, zagotavljanje optimalne razpoložljivosti športnih objektov oz. površin, 
podpora dejavnosti študentski organizaciji.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne 
programe: 
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 
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- 1803 Programi v kulturi, 
- 1804 Podpora posebnim skupinam, 
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
- zakon o varstvu kulturne dediščine 
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 
- zakon o knjižničarstvu 
- zakon o medijih 
- zakon o društvih 
- zakon o športu 
- uredba o osnovnih storitvah knjižnic 
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
- odlok o razglasitvi Žirovske pristave (EŠD 9819) za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi Matevžkove domačije (EŠD 9856) za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina v Žireh za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana na Breznici pri Žireh za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta na Dobračevi za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika na Goropekah za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane na Ledinici za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri 
- odlok o ustanovitvi skupnega organa zavoda za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 

zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja 
- pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri, 2011 
- pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v občini Žiri, 2014 
- pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini 

Žiri, 2007-2008 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in 
obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- formalna zaščita kulturne dediščine z razglasitvijo kulturnega spomenika lokalnega pomena 
  število razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena 
- sofinanciranje vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena 
- vzdrževanje spominskih obeležij 
- ureditev muzejskih zbirk in postavitev muzejskih razstav v Muzeju Žiri 
  število obiskovalcev muzeja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina, 
- 18029002 Premična kulturna dediščina. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, 
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi 
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov 
za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, 
postavitev spominskih obeležij. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, 
arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško 
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge 
programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- omogočanje kvalitetne knjižnične ponudbe in storitev Krajevne knjižnice Žiri (doseganje 
normativov) 
  število enot knjižničnega gradiva 
  število obiskov knjižnice  
  število izposojenih enot knjižničnega gradiva  
  število članov knjižnice 
- podpora založniški dejavnosti 
  število založniških projektov, podprtih s sredstvi proračuna 

 število izdaj lokalnega glasila 
 delež zunanjh sodelavcev lokalnega glasila 
 zadovoljstvo občanov z lokalnim glasilom (delež zadovoljnih občanov) 

- podpora ljubiteljski kulturni dejavnosti 
 število članov kulturnih društev 

- vzdrževanje kulturnih objektov, dvoran in prireditvenih prostorov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, 
- 18039002 Umetniški programi, 
- 18039003 Ljubiteljska kultura, 
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, 
- 18039005 Drugi programi v kulturi, 
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 
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Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, 
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, 
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne 
dosežke. 

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV 
sistema. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, 
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov 
veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter 
drugih posebnih skupin. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- podpora veteranskim organizacijam 
  število veteranskih organizacij, sofinanciranih iz sredstev proračuna občine 

- sofinanciranje programov društva upokojencev 
  število članov društva upokojencev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 18049001 Programi veteranskih organizacij, 
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim, 
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, 
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 
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Opis podprograma 

Sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 
programov na področju športa in programov za mladino. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- povečevanje števila aktivnih udeležencev v športu 
 število programov športa po posameznih kategorijah (otroci, mladina, kakovostni šport, 

rekreacija itd)  
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti 
  število športnih objektov in skupna površina površin, namenjenih športnim dejavnostim 
-  podpora dejavnosti kluba študentov 
  število članov kluba študentov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 18059001 Programi športa, 
- 18059002 Programi za mladino. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje 
v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v 
društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), 
financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – 
obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, 
telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

18059002 - Programi za mladino 

Opis podprograma 

Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi 
študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja 
prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje 
prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 
Občina zagotavlja prostorske in materialne pogoje za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok 
ter primarnega izobraževanja (osnovnega, glasbenega) in sredstva za izvajane programov 
predšolske vzgoje, nadstandardnih programov osnovne šole, izobraževanja odraslih ter drugih 
storitev na področju izobraževanja (prevozi otrok v šolo, doplačila za šolo v naravi in drugo). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Omogočanje vključevanja predšolskih otrok v programe predšolskega varstva in vzgoje v skladu s 
potrebami, spodbujanje alternativnih oblik varstva predšolskih otrok, zagotavljanje optimalnih 
pogojev za varno in kakovostno bivanje otrok v vrtcu, zagotavljanje sredstev za kritje razlike med 
ceno predšolskih programov in plačili staršev, zagotavljanje optimalnih prostorskih in materialnih 
pogojev za izvajanje programov osnovne in glasbene šole, delovanje in razvoj čipkarske šole, 
spodbujanje telesne aktivnosti otrok, optimalno zagotavljanje prevozov otrok v šolo ter varstva 
vozačev, zagotavljanje izobraževanja odraslih, zmanjševanje socialnih razlik med šoloobveznimi 
otroki.      

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe: 
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 
- 1904 Terciarno izobraževanje, 
- 1905 Drugi izobraževalni programi, 
- 1906 Pomoči šolajočim. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- zakon o vrtcih 
- zakon o osnovni šoli 
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
- zakon o glasbenih šolah 
- zakon o izobraževanju odraslih 
- zakon o gimnazijah 
- zakon o zavodih 
- odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri 
- odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda – Glasbena šola Škofja Loka  
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka 
- odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovna šola Jela Janežiča 
- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
- pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
- pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, 

2011-2012 
- pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, 2011 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev 
in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 
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Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ceno predšolskih programov in plačili staršev 
  število otrok, vključenih v predšolske programe 
- zagotavljanje prostorskih pogojev javnega vrtca – VVE OŠ Žiri 
  število vrtčevskih oddelkov z zagotovljenimi prostorskimi pogoji  

 število otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec zaradi pomanjkanja prostora 
- subvencioniranje varstva otrok, ki ne obiskujejo vrtca 
  število otrok, ki jim je subvencionirano varstvo 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 19029001 Vrtci, 
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni 
programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

Opis podprograma 

Dejavnost predšolske vzgoje na domu. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 
osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v 
primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev Osnovne šole Žiri 
  število učencev in število oddelkov osnovne šole 
- delovanje in razvoj Čipkarske šole Žiri 
  število učencev, ki obiskujejo Čipkarsko šolo 
- zagotavljanje izvajanja dodatnega programa zdravstveno telesne vzgoje 
  število učencev, vključenih v dodatni program zdravstveno telesne vzgoje 
- spodbujanje raziskovalnega dela na šoli 
  število učencev in projektov v okviru Mladih raziskovalcev Poljanske doline 
- zagotavljanje sorazmernega deleža sredstev za financiranje prostorskih in materialnih pogojev 
Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka (vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami) ter za izvajanje nadstandardnih programov 
  število učencev iz občine Žiri, ki obiskujejo šolo 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje organiziranega varstva vozačev 
- zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev dislociranega oddelka Glasbene šole Škofja Loka 
v Žireh  
  število učencev oddelka glasbene šole v Žireh 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 19039001 Osnovno šolstvo, 
- 19039002 Glasbeno šolstvo, 
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo, 
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne 
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja 
učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge 
materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 

1905 – Drugi izobraževalni programi   

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva izobraževanje odraslih in 
druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi). 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje izvajanja programov izobraževanja odraslih 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

- 19059001 Izobraževanje odraslih 
- 19059002 Druge oblike izobraževanja. 
19059001 - Izobraževanje odraslih 

Opis glavnega programa 

Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program 
izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za 
izobraževanje odraslih. 
1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, 
štipendije in študijske pomoči. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- optimalno zagotavljanje šolskih prevozov 
  število kilometrov relacij, na katerih se izvajajo šolski prevozi 
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- subvencioniranje šole v naravi 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, 
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 
- 19069003 Štipendije, 
- 19069004 Študijske pomoči. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje 
šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.  

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema 
socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: 
družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih 
oseb. 
Uresničevanje načel socialne pravičnosti, solidarnosti, socialne vključenosti, enakih možnosti itd je 
osnova programov in ukrepov, ki jih v okviru svojih pristojnosti zagotavlja občina na lokalnem 
nivoju. Tudi za sistem socialnega varstva je značilno, da se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo 
pristojnosti različnih izvajalcev (država, lokalne skupnosti, institucije socialnega zavarovanja, javne 
in zasebne neprofitne in nevladne organizacije, organizacije za samopomoč, posamezniki, družina, 
prostovoljske organizacije, humanitarne organizacije, socialna omrežja….), zato je predvsem 
pomembna določena stopnja občutljivosti za to, da se socialne stiske in težave občanov opazijo 
ter da se iz množice storitev in programov poiščejo ustrezne rešitve zanje.    

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, 
izboljšanje kakovosti življenja uporabnikom socialnih storitev oziroma programov, zmanjševanje 
socialnih razlik med občani. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 
- 2002 Varstvo otrok in družine, 
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o socialnem varstvu 
- stanovanjski zakon 
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- zakon o društvih 
- zakon o Rdečem križu Slovenije 
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
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- uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

- odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žiri, 2011 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini 
na lokalnem nivoju. 
Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 
- dodeljevanje spodbud družinam ob rojstvu otroka 
  število dodeljenih enkratnih denarnih pomoči za novorojenčke 
- zagotavljanje možnosti za reševanje problematike žensk in otrok, žrtev nasilja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 20029001 Drugi programi v pomoč družini. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Opis podprograma 

Oomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih 
domov. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 
programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, 
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 
skupinam. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje sredstev za socialno varstvo invalidov 
  število družinskih pomočnikov 
- zagotavljanje sredstev za socialno varstvo starejših 
  število uporabnikov institucionalnega varstva, ki se financira iz proračuna občine 
- zagotavljanje sredstev za delovanje pomoči na domu 
  število uporabnikov pomoči na domu 
- zagotavljanje sredstev za socialno varstvo materialno šibkejših oziroma ogroženih 
  število otrok, katerim je bilo sofinancirano letovanje 
  število primerov, ko občina krije pogrebne storitve 
  število koristnikov subvencioniranja stanarin 
- pomoč socialno ogroženim 
- spodbujanje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in 
težav oz. socialnih potreb ter za zmanjševanje socialnih stisk in razlik 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
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- 20049001 Centri za socialno delo, 
- 20049002 Socialno varstvo invalidov, 
- 20049003 Socialno varstvo starih, 
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih, 
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, 
financiranje družinskega pomočnika. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje 
pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za 
starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja 
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za 
umrle brez dedičev. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: 
Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, 
paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim 
dolgom na občinski ravni. 
Izvrševanje proračuna je tesno povezano z zagotavljanem ustreznih finančnih sredstev, predvsem 
kadar se izvajajo večje investicije, je potrebno pridobiti dodatne finančne vire in tako zagotoviti 
likvidnost proračuna.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za doseganje optimalne likvidnosti 
občinskega proračuna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 
- 2201 – Servisiranje javnega dolga. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 
- zakon o financiranju občin 
- pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz 
naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja 
in upravljanja z javnim dolgom. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- optimalno financiranje proračuna z ustreznim kreditiranjem 
  povprečen znesek zadolžitve občine na občana 
- tekoče poravnavanje obveznosti (odplačilo glavnice, obresti) v skladu s sklenjenimi kreditnimi 
pogodbami 
- predčasno odplačilo neugodnih zadolžitev in nadomestitev z ugodnejšimi 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje, 
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od 
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih 
na domačem trgu kapitala. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so 
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč se v proračunu občine oblikuje rezervni sklad. 
Splošna rezerva pa je namenjena financiranju izvedbe nalog, ki v sprejetem proračunu niso bile 
predvidene oziroma so bila sredstva za njihovo izvedbo načrtovana v prenizkem obsegu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, vir sredstev za najnujnejše intervencije v primeru 
naravnih nesreč. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna 
programa: 
- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 
- 2303 Splošna proračunska rezervacija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
- odlok o proračunu Občine Žiri 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- oblikovanje rezervnega sklada za odpravo posledic naravnih nesreč 
 število intervencij, financiranih iz sredstev rezerv v primeru naravnih nesreč 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 23029001 Rezerva občine, 
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

23029001 - Rezerva občine 

Opis podprograma 

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- oblikovanje splošne proračunske rezervacije 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija 
Proračunski uporabniki: 
- 4 Občinska uprava 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 
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Opis podprograma 

Tekoča proračunska rezerva. 
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B .  OBR AZLOŽIT EV PRORAČUNSK IH POSTAVK F INA NČNIH 
NAČRTOV PROR AČUNSK IH UPORABNIKOV 

 
 

I I .  P O S E B N I  D E L  
 

 

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  - 8 . 3 4 3 . 9 2 2  €  
 

 

1  O B Č I N S K I  S V E T  2 6 . 8 0 0  €  
 

01 POLITIČNI SISTEM 25.800 € 
0101 Politični sistem 25.800 € 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 23.800 € 
01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta 21.000 € 

Sredstva za delovanje občinskega sveta, odborov in komisij - sejnine in drugi stroški. 
01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin 910 € 

Sredstva za delovanje svetniških skupin, ki niso financirane kot politične stranke. 
08.3.1.10 Financiranje političnih strank 1.890 € 

Sofinanciranje dejavnosti političnih strank. 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.000 € 
01.1.3.05 Stroški volitev 2.000 € 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov izvedbe lokalnih volitev v letu 2018. 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000 € 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.000 € 
08029001 Prometna varnost 1.000 € 
01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.000 € 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je organ, ki se ukvarja z varnostjo v cestnem 
prometu na področju Žirov. Glavni poudarek se namenja vzgoji predšolskih in šoloobveznih otrok 
v prometu. V ta namen se izvede več preventivnih akcij kot npr. varovanje šoloobveznih otrok prvi 
šolski teden v septembru, prevoz učencev tretjega razreda OŠ v Ljubljano z prikazom pravilnega 
obnašanja v prometu, zagotavljanje svetlečih kresničk za pešce…. Prav tako se opozarja 
upravljalce javnih poti na nepravilnosti na cestnoprometni signalizaciji. 
 
 

2  N A D Z O R N I  O D B O R  1 . 0 0 0  €  
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000 € 
0203 Fiskalni nadzor 1.000 € 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.000 € 
01.1.3.03 Nadzorni odbor 1.000 € 

Stroški sejnin nadzornega odbora ter ostali stroški, povezani z njegovim delom. 
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3  Ž U P A N  7 6 . 0 2 0  €  
 

01 POLITIČNI SISTEM 63.040 € 
0101 Politični sistem 63.040 € 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 63.040 € 
01.1.2.02 Nagrade za opravljanje funkcije 11.500 € 

Sredstva za izplačilo nagrad za opravljanje funkcije podžupana. 
01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana 1.000 € 

Sredstva za kritje materialnih stroškov urada župana. 
01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan 43.460 € 

Sredstva za izplačilo plače za poklicno opravljanje funkcije župana. 
01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan 7.080 € 

Prispevki delodajalca za izplačilo plače župana. 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.480 € 
0401 Kadrovska uprava 480 € 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 480 € 
01.1.2.04 Občinske nagrade in priznanja 480 € 

Sredstva za kritje materialnih stroškov izdelave občinskih nagrad oz. priznanj ter stroškov 
priložnostne prireditve. 

0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 € 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000 € 
01.1.2.01 Sklad župana 5.000 € 

Sredstva sklada župana, iz katerega se krijejo razna enkratna sponzorstva, manjši prispevki itd. 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 7.500 € 
2002 Varstvo otrok in družine 7.500 € 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.500 € 
01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka 7.500 € 

Na postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo enkratnih zneskov ob rojstvu otroka v skladu s 
sprejetim odlokom. 
 
 

4  O B Č I N S K A  U P R A V A  4 . 7 2 3 . 8 7 0  €  
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.150 € 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 900 € 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 900 € 
01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij 900 € 

Stroški plačilnega prometa, bančnega poslovanja, gotovinskega poslovanja in drugih transakcij. 
0203 Fiskalni nadzor 2.250 € 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.250 € 
01.1.1.14 Notranja revizija 2.250 € 

Na postavki so zajeta sredstva za plačilo storitve notranjega nadzora. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 73.085 € 
0402 Informatizacija uprave 21.900 € 
04029001 Informacijska infrastruktura 21.000 € 
01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve 18.000 € 

Zajeti so stroški vzdrževanja strojne in programske računalniške opreme, stroški komunikacij 
(telefon, elektronska pošta) in podobno. 

01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki 3.000 € 
Postavka zajema menjavo ene delovne postaje ter druge nakupe po potrebi. 

04029002 Elektronske storitve 900 € 
01.2.0.05 Programska oprema - investicijski odhodki 900 € 

Sredstva so namenjena nadgradnji obstoječih informacijskih sistemov ter nakupu licenčnih 
programov. 

0403 Druge skupne administrativne službe 51.185 € 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 20.500 € 
01.1.1.07 Obveščanje javnosti 20.500 € 

Postavka zajema stroške objav občinskih predpisov v uradnem glasilu, objav člankov v časopisih 
(Ločanka), urejanje in vzdrževanje spletnih strani in facebook strani ter podobne stroške. 
Cilj obveščanja občine je, da so občani dobro in vsestransko obveščeni in da so zadovoljni z 
informacijami. Občina bo zasledovala cilj, da bo vsaj polovica občanov zadovoljnih z obveščanjem 
v drugih medijih. Za zagotovitev tega podatka bo občina vsako leto izvedla anketo. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.000 € 
01.1.1.24 Protokolarni dogodki 2.000 € 

Zajeti so stroški izvedbe prireditev ob občinskem prazniku, ob otvoritvenih slovesnostih, uradnih 
obiskih in podobno. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 28.685 € 
01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij 20.000 € 

Sredstva za plačilo storitev v zvezi z zemljiško-pravnimi zadevami (odmere zemljišč, geodetske 
storitve itd). 

01.1.4.01 DD Partizan - tekoče vzdrževanje 1.520 € 
Zajeti so tekoči stroški objekta (ogrevanje, manjša nujna vzdrževalna dela na objektu ter njegovo 
zavarovanje). 

01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje 1.100 € 
Sredstva za izvedbo manjših investicijsko vzdrževalnih del na objektu. 

06.1.1.07 Urejanje evidence nepremičnin 2.000 € 
Predvidena sredstva bodo koriščena za plačilo storitev v zvezi z urejanjem evidenc. 

16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki 2.265 € 
Sredstva za kritje tekočih stroškov objekta. 

16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki 800 € 
Sredstva za kritje tekočih stroškov klubskih prostorov v zgradbi lekarne. 

16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje 1.000 € 
Sredstva so rezervirana za morebitne manjše potrebe. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 396.333 € 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 14.517 € 
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 500 € 
01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti 500 € 

Plačilo članarine v ZOS oziroma SOS. 
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 14.017 € 
04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC 8.870 € 

Postavka zajema sofinanciranje nalog regionalne razvojne agencije in regionalnih struktur preko 
BSC Kranj - spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. 
Ocena stroškov financiranja splošnih razvojnih nalog znaša 300.000,00, stroške sofinanciramo vse 
gorenjske občine v deležu glede na število prebivalcev in na koeficient razvitosti občin, za občino 
Žiri znaša delež sofinanciranja 2,96%. 

04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja 5.147 € 
Administrativno in finančno vodenje LAS loškega pogorja zajema naslednje naloge:  
- redno zasedanje organov LAS (Skupščina, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Ocenjevalna 
komisija);  
- animacija območja ter zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem in predstavnikom 
organizacij o programu CLLD, SLR in LAS;  
- izvedba postopkov za izbor operacij, izbor operacij in predložitev operacij v končno potrditev v 
skladu s postopki posameznega sklada;  
- spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri usklajevanju idejnih 
zasnov operacij s cilji SLR;  
- priprava in izvajanje projektov sodelovanja;  
- usposabljanje članov LAS in drugih potencialnih pripravljavcev operacij za potrebe uresničevanja 
SLR;  
- spremljanje in vrednotenje ter skrb za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR in zadevnimi 
skladi, kot tudi skrb za doseganje mejnikov in ciljev operacij ter zagotavljanje stalnega pregleda 
nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;  
- vlaganje vlog ter zahtevkov za izplačila za posamezne podukrepe CLLD v skladu z določili 
posameznega sklada;  
- predhodno preverjanje upravičenosti stroškov, skladnosti s SLR in operativnimi programi ter 
preverjanje nosilcev operacij glede zmogljivosti za izvajanje operacij in preverjanje zakonitosti 
izvedenih operacij;  
- sprememba SLR; sodelovanje z nacionalnimi organi neposredno odgovornimi za izvajanje CLLD, 
revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;  
- pripravljanje letnih planov in pogodb o delovanju LAS ter poročil o izvajanju SLR;  
- druge naloge na zahtevo članov LAS, Občin, Koordinacijskega odbora CLLD ter drugih nacionalnih 
organov. 
Podlaga za izračun ključa financiranja LAS po občinah  je število prebivalcev, površina, razvitost ter 
število urbanih območij občin. 

0603 Dejavnost občinske uprave 381.816 € 
06039001 Administracija občinske uprave 362.866 € 
01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.830 € 

Postavka zajema stroške osnovnih plač, dodatkov za delovno dobo in za delo v posebnih pogojih, 
regresa za letni dopust, povračil stroškov, sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela, sredstev za nadurno delo ter jubilejnih nagrad na osnovi ovrednotenja predloženega 
kadrovskega načrta za delovna mesta, sistemizirana v uradu župana. 

01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost 41.420 € 
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence v uradu župana. 

01.1.1.09 Skupna občinska uprava 41.516 € 
Na postavki so zajeta sredstva za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Vrhnika. 

01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve 16.800 € 
Na postavki so zajeti stroški pisarniškega materiala, poštnine in podobno. 
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01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški 3.000 € 
Stroški, povezani z vzdrževanjem vozil, gorivo, stroški prevoza in drugi prevozni stroški. 

01.1.1.23 Kadrovske zadeve 3.300 € 
Postavka zajema stroške zdravstvenih pregledov, varstva pri delu, zaščitnih oblačil, izobraževanja, 
študentskega dela in podobnih storitev, povezanih z delovanjem občinske uprave. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč.uprave 18.950 € 
01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 15.000 € 

Zajeti so stroški čiščenja, varovanja, upravljanja, elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, 
zavarovanja, tekočega vzdrževanja in podobni tekoči stroški poslovnih prostorov. 

01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki 2.500 € 
Sredstva so rezervirana za morebitne potrebe pri investicijskem vzdrževanju poslovnih prostorov. 

01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki 1.450 € 
Sredstva so namenjena manjšim nabavam opreme oz. pohištva za potrebe občinske uprave. 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 64.010 € 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 64.010 € 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.000 € 
02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja 3.000 € 

Predlagana sredstva so namenjena stroškom obrambnega usposabljanja članov štaba CZ, pri 
čemer se bo izobraževalo v najnujnejšem obsegu, ter maksimalno koristilo programe, ki jih ponuja 
Ministrstvo za obrambo. 

02.2.0.01 Oprema civilne zaščite 2.000 € 
Sredstva so namenjena za nakup najnujnejše opreme, ki je štab CZ ne more pridobiti iz obstoječih 
virov. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 59.010 € 
02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami 5.000 € 

Sredstva so rezervirana za plačila stroškov, ki bi nastali v primeru naravnih nesreč ali v drugih 
nepredvidenih okoliščinah. 

03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 30.000 € 
V dejavnost PGD, ki se usmerja preko Gasilske zveze Škofja Loka, so zajete naslednje aktivnosti: 
- financiranje dejavnosti operative (skupne operativne naloge članov), občinskega poveljstva, 
stroškov intervencij v občini, dotacij na osnovi kategorizacije in točkovanja o dejavnosti PGD 
(dejavnost članstva – mladine, članov, članic, veteranov), stroškov usposabljanja članstva, 
zavarovanja članov in mladine, zavarovanja odgovornosti, zavarovanja gasilskih vozil, požarnega 
zavarovanja domov in opreme, stroškov refundacij za operativno članstvo in stroškov gasilskega 
potrošnega materiala; 
- financiranje stroškov preventivne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev občinskega 
poveljstva (vzdrževanje in servisiranje gasilskih aparatov za PGD in občane ob požarih, preventive 
in druge aktivnosti v oktobru, mesecu požarnega varstva, preventivna vzgoja mladine v PGD, šolah 
in vrtcih, pregledi odvzemališč požarne vode, pregledi hidrantnih omrežij; 
- financiranje izvajanja drugih nalog za preprečevanje požarov in drugih nesreč; 
- financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja članov operativnih enot v PGD, 
občinskemu poveljstvu, ter usposabljanja za posamezne specialnosti za ukrepanje ob požarih, 
elementarnih in drugih nesrečah v občini v skladu s kategorizacijo 
- financiranje zdravniških pregledov članov operativnih enot v PGD. 

03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka 4.010 € 
Dejavnost Gasilske zveze zajema: financiranje gasilske zveze in njenih organov, ki opravlja 
strokovna, tehnična in finančna dela za PGD (nudenje strokovne pomoči PGD, spremljanje in 
izvajanje zakonodaje, finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki in drugo, informacijsko 
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delovanje v PGD in PIGD, izvajanje skupnih programov gasilske mladine, članov, članic in gasilskih 
veteranov, urejanje zavarovanja članstva in opreme, opravljanje in nadzorovanje strokovnih in 
dopolnilnih usposabljanj gasilcev po PGD, občinskih poveljstvih in na nivoju zveze v skladu s Pravili 
gasilske službe, organiziranje gasilskih tekmovanj in preverjanj znanja operativnih enot na nivoju 
zveze). 

03.2.0.01 Nakup gasilske opreme 20.000 € 
Sredstva so rezervirana za nakup osebne gasilske zaščitne opreme. 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.500 € 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 33.000 € 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 20.000 € 
04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva 20.000 € 

Občina Žiri namenja sredstva za področje kmetijstva v obliki državnih pomoči preko javnega 
razpisa na osnovi meril, določenih v pravilniku. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 13.000 € 
04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva 4.000 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju ostalih dejavnosti na področju kmetijstva po načelu de 
minimis, v skladu s pravilnikom. 

04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja 5.000 € 
V izvedbi Razvojne agencije Sora Škofja Loka je predvideno nadaljevanje izvajanja projekta z 
naslovom Delovanje podeželskega razvojnega jedra.  
Projekt zajema stalno svetovalno - izobraževalno podporo novim in obstoječim ponudnikom 
blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov, in drugim 
nosilcem dopolnilnih dejavnosti, animacijo novih ponudnikov s predstavitvijo pogojev za 
registracijo dejavnosti in razvoj novih izdelkov (organizacija izobraževanj, senzoričnih ocenjevanj 
in objava javnega povabila za vključitev v blagovni znamki), kontrolo nad uporabo blagovnih 
znamk (preverjanje kakovosti, označevanja izdelkov in uporabe enotne celostne podobe), 
zagotavljanje ustreznega deklariranja, oblikovanje in nakup skupne embalaže ter promocijo in 
trženje teh izdelkov. 

04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov 4.000 € 
Sredstva na postavki so rezervirana za sofinanciranje lastne udeležbe RAS pri izvajanju CLLD 
oziroma LAS-ovih projektov: 
957,00 Šolski učni vrtovi 
1504,60 Odprta vrata kmetij 
1505,00 Lokalna hrana v šole. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.500 € 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.500 € 
04.1.1.04 Oskrba najdenih živali 1.500 € 

Na postavki so zajeta sredstva za kritje letnega stroška rezervacije enega mesta v zavetišču za 
živali ter morebitnih stroškov v zvezi z oskrbo najdenih živali. 

1104 Gozdarstvo 8.000 € 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.000 € 
04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest 8.000 € 

Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest sofinancira del stroškov Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Za vzdrževanje gozdnih cest v skupni dolžini 24 km sta sicer 
zadolžena Zavod za gozdove Kranj ter Logatec. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.893 € 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 6.893 € 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 6.893 € 
04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 3.000 € 

V okviru izvajanja lokalnega energetskega koncepta so predvidene naslednje aktivnosti: 
-  Občinski energetski upravljalec  
-  Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih občinskih stavbah 
-  Prijave na razpise (MGS). 

04.6.1.12 Projekt PEACE Alps 800 € 
Gre za projekt, ki obravnava regionalni energetski koncept Gorenjske in v katerega smo vključene 
vse gorenjske občine, koordinira ga BSC Kranj. 

04.7.1.04.09 Projekt NEKTEO - Trajnostna energija za občine 2.393 € 
Nadaljevanje izvajanja projekta NEKTEO – trajnostna energija za občine, Čezmejni projekt - 
Interreg SI-AT –Slovenija / Avstrija 
Cilj projekta je izobraževanje in osveščanje občinskih javnih uslužbencev oz. za energijo 
odgovornih oseb ter posledično prebivalstva v pilotnih občinah in s tem tudi doseganje 
energetskih prihrankov - aktivna vključitev javnih uslužbencev v program energetske učinkovitosti 
s ciljem 5% manjše porabe energije v javni upravi na čezmejnem območju (izhodišče leto 2016). V 
okviru projekta NEKTEO bomo razvili čezmejna orodja za izboljšanje energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov energije v javni upravi na čezmejnem območju: Usposabljanje najmanj 
34 za energijo odgovornih oseb; Vzpostavitev čezmejne mreže 55 energetskih vzorčnih točk, 
Čezmejni natečaji za najbolj učinkovito vključeno občino, občinski objekt, javnega uslužbenca;  
Čezmejni potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti; Dvojezični izobraževalni programi 
o energetski učinkovitosti za ciljne skupine; Vzpostavitev 24 sistemov za spremljanje energije na 
čezmejnem območju (na Gorenjskem vzpostavitev štirih sistemov za spremljanje energije). 
Občine Gorenjske – vključitev v regijski projekt: interes posamezne občine Gorenjske kot pilotna 
občina; izbor do 6 pilotnih občin na Gorenjskem 
Območje projekta: avstrijska Koroška, Gorenjska, Goriška regija 
Ciljna skupina: občine na čezmejnem območju projekta; regionalne in območne oblasti, 
zainteresirane skupine in nevladne organizacije na čezmejnem območju, izobraževalni zavodi in 
šole na čezmejnem območju. 
Vrednost projekta 1.515.100,70 EUR.  Trajanje projekta 3 leta (36 mesecev) – februar 2017 – 
januar 2020. Sofinanciranje 6 pilotnih občin Gorenjske 15% (letni znesek 14.173,44 EUR). 
Sofinanciranje občine Žiri v letu 2019 znaša 2.392,80 EUR. 

18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri 700 € 
Na postavki so rezervirana sredstva za stroške zavarovanja naprave in za morebitne druge stroške. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.025.088 € 
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.018.888 € 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 270.000 € 
04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 130.000 € 

Občina Žiri ima v upravljanju 55 km lokalnih cest. Kot tekoče vzdrževanje se izvajajo dela kot so 
gredanje, valjanje, nasip cest, ureditev bankin, vgradnja propustov… ter odpravljanje vseh ostalih 
poškodb na cestah. 

04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 110.000 € 
Sredstva za plačilo storitev zimskega vzdrževanja (pluženje snega, posip poledice). 

04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti 30.000 € 
Občina Žiri ima v upravljanju 65 km krajevnih cest. Podobno kot za vzdrževanje lokalnih cest velja 
tudi za krajevne poti. Nivo kvalitete vzdrževanja krajevnih poti je nižji kot pri lokalnih cestah, ker 
so te ceste tudi manj prevozne 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 674.450 € 
04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov 20.000 € 

Na postavki so sredstva rezervirana za pripravo idejnih projektov, prednostno bomo pristopili k 
pripravi projektov za rekonstrukcijo ceste na Breznico, ulice Pod griči, Dražgoške ulice in dela 
pločnikov Selo (od Grošlja do Kovačevega klanca). 

04.3.2.01 Asfaltacija cest 90.000 € 
Sredstva na postavki so rezervirana za izvedbo asfalterskih del na občinskih cestah. V letu 2019 bo 
izveden program asfaltacij, predviden za leto 2018 (neizvedeno zaradi ukinjenega postopka 
javnega naročila): 
- Izgorje - Prek 320 m 
- Koprivnik - Nace 300 m 
- Žirovski vrh - Boštjanc (delno) 220 m 
- Nordijski center 100 m 
- Jarčja dolina 770 m. 

04.3.2.13 Ureditev centra Žirov 25.000 € 
Predvidena je nadaljnja priprava in nadgradnja projektne dokumentacije. Da bi lahko začeli z 
izvajanjem urejanja posameznih delov centra, potrebujemo celovito rešitev na obravnavanem 
območju, kar je tudi predmet porabe predvidenih sredstev. 

04.3.2.15 Pločniki Selo 82.900 € 
Investicija se izvaja na podlagi podpisanega sporazuma z Ministrstvom za infrastrukturo o 
sofinanciranju izvedbe izgradnje hodnika za pešce in ureditve regionalne ceste R2-408/1375 Žiri-
Trebija skozi Selo, vključno z rekonstrukcijo mostu čez Zabrežnik. Dela bodo predvidoma 
zaključena v letu 2019, vzporedno z rekonstrukcijo cestišča. Dodatno je v letu 2019 predviden 
strošek odkupa zemljišč v znesku 20.000,00 EUR, ki ga zagotavlja Občina Žiri. 

04.3.2.24 Cesta na pokopališče 1.000 € 
Sredstva so rezervirana za vzdrževanje povezovalne ceste mimo Župana proti pokopališču. 

04.3.2.25 Obvoznica Žiri 140.000 € 
Gradnja prvega odseka obvoznice od Petrola do nogometnega stadiona poteka na podlagi 
sklenjenega sporazuma z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju gradnje obvoznice Žiri. 
Občina Žiri sofinancira gradnjo meteorne kanalizacije, hodnikov za pešce, javne razsvetljave, TK 
vodov, elektrovodov, prestavitev in zaščito vodovoda ter kanalizacije in strošek gradbenega 
nadzora (ločene proračunske postavke). Dela potekajo v sklopu gradnje krožišča ter dela cestišča 
obvoznice in bodo predvidoma zaključena v letu 2019. 

04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja 5.124 € 
Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo projektne dokumentacije, potrebne za izvedbo 
rekonstrukcije ulice. 

04.3.2.37.1 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 1: novo križišče pri iki - do konca Etikete 50.000 € 
Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo investicije v 
komunalno opremljanje poslovne cone. 

16.2.2.05.11 Povezovalna cesta - šolsko športni kompleks 32.230 € 
Investicijski stroški izvedbe gradnje povezovalne ceste v sklopu investicije Prva faza rekonstrukcije 
in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

16.2.2.05.15 Parkirišča in zelenice - šolsko športni kompleks 228.196 € 
Investicijski stroški izvedbe gradnje parkirišč in zelenic (zunanja ureditev) v sklopu investicije Prva 
faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 16.380 € 
04.3.1.03 Krajevne oznake 2.000 € 

Sredstva na postavki so rezervirana za morebitna popravila na obstoječi neprometni signalizaciji. 
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04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin 10.000 € 
Sredstva za razna vzdrževalna dela na ostalih prometnih in neprometnih površinah (parkirišča, 
zelenice, pločniki, brežine, itd), del sredstev pa je namenjen tudi ureditvi plakatnih mest. 

04.7.1.05.06 E-nostavno na kolo 4.380 € 
S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko 
občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno 
primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin. Operacija E-nostavno na kolo tako 
prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v  podporno infrastrukturo/opremo, 
ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh  ter dodajanjem 
vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. 
Vključuje: 

 investicije v infrastrukturo,                                  

 usposabljanje osebja gostinskih subjektov, 

 izmenjavo izkušenj in znanj ter njihovo implementacijo, 

 razvoj storitev in novih proizvodov, 

 vključevanje ranljivih skupin ter 

 promocijo.                                

Občine in javni zavodi so partnerji v operaciji, ki bodo poskrbeli za infrastrukturni del operacije: 
nakup in postavitev stojal za kolesa, servisnih stebričkov, e-polnilnic, e-koles in navadnih koles ter 
ureditev počivališč za kolesarje z mizami in klopmi. S tem se bodo zagotovila kolesarjem prijazna 
postajališča, ki jih bomo povezali tudi s kolesarjem prijaznimi ponudniki. Poseben poudarek 
operacije bo na promociji novih turističnih produktov ter pomenu in spodbujanju trajnostne 
mobilnosti, kar bomo zagotovili s pomočjo različnih promocijskih dogodkov in materialov ter 
priprave zemljevida kolesarskih poti z označenimi postajališči in ponudniki. Del aktivnosti bo 
namenjen ranljivim ciljnim skupinam ter njihovi socialni vključenosti. 
Projekt sodelovanja med LAS se bo izvajal v primeru uspešne kandidature za sredstva CLLD v letih 
2019 in 2020. Vrednost aktivnosti Občine Žiri (nakup stojala za kolo, servisni stebriček s polnilcem 
za e-kolesa, nakup 8 kom e-koles) 
je 23.131,40 EUR, pričakovano sofinanciranje v višini 16.464,50 EUR. 

13029004 Cestna razsvetljava 33.059 € 
06.3.1.01 Javna razsvetljava 25.000 € 

Sredstva za kritje tekočih stroškov javne razsvetljave. 
06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov 3.000 € 

Na postavko bodo knjiženi stroški izvedbe novih delov javne razsvetljave. 
16.2.2.05.14 Javna razsvetljava - šolsko športni kompleks 5.059 € 

Investicijski stroški izvedbe gradnje javne razsvetljave v sklopu investicije Prva faza rekonstrukcije 
in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 25.000 € 
04.3.2.25.02 Obvoznica Žiri - javna razsvetljava 25.000 € 

Strošek gradnje javne razsvetljave v okviru izvedbe prvega odseka obvoznice. 
1306 Telekomunikacije in pošta 6.200 € 
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 6.200 € 
04.4.1.02 Izgradnja širokopasovnega omrežja, bele lise 6.200 € 

Skupaj z nekaterimi drugimi občinami se zavzemamo za možnost izgradnje širokopasovnega 
telekomunikacijskega omrežja preko skupnega projekta, ki naj bi bil sofinanciran tudi s strani 
države. Projekt koordinira BSC Kranj. 
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14 GOSPODARSTVO 55.325 € 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 12.300 € 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 12.300 € 
04.6.1.03 Gospodarska združenja 2.200 € 

Sredstva bodo dodeljena upravičencem na osnovi razpisa in v skladu s pravilnikom o financiranju 
društvenih dejavnosti. 

04.6.1.11 Coworking Mizarnica 6.000 € 
Sredstva so rezervirana za kritje stroškov najemnine in elektrike za prostore Coworking Mizarnica. 

04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva 3.000 € 
Program spodbujanja podjetništva je razdeljen na 6 glavnih področij delovanja, in sicer: 
• Podjetniški krožki za osnovnošolce  
• Podjetništvo za mlade -  
• Izobraževanja za delujoča podjetja  
• Podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom  
• Žensko podjetništvo  
• Promocija podjetništva 

04.7.1.04.06 Kreditna shema 800 € 
Preko Razvojne agencije Sora, v sodelovanju z občinami Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in 
Železniki ter Območno obrtno zbornico Škofja Loka, omogočamo ugodno kreditiranje dejavnosti 
podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Prosilcem v sodelovanju z izbrano 
banko in vlagateljicami dodeljujemo ugodne dolgoročne (do 10 let) in kratkoročne kredite (do 1 
leta).  
S podeljevanjem ugodnih kreditov želimo zagotoviti: 
• razvoj novih izdelkov in storitev v podjetjih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
• pospeševanje uvajanja novih sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva,  
• povečanje zaposlovanja delavcev, 
• vzpodbujanje in pospeševanje konkurenčnosti malega gospodarstva,  
• pospeševanje razvoja uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva 300 € 
Razvojna agencija Sora vsako leto skupaj z  Območno obrtno zbornico Škofja Loka v mesecu maju 
organizira Teden obrti in podjetništva, sklop različnih na podjetništvo naravnanih dogodkov. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 43.025 € 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 43.025 € 
04.5.1.02 Turistična društva 2.200 € 

Za sofinanciranje programov v izvedbi turističnih društev se bodo sredstva dodelila upravičencem 
na podlagi javnega razpisa. 

04.5.1.04 Info točka 500 € 
Stroški obratovanja turistične info točke vključujejo strošek električne energije in razna 
vzdrževalna dela. 

04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turističnih prireditev in raznih dogodkov 10.000 € 
Na postavki so predvidena sredstva za stroške prireditev ki jih prireja oz. se jih v turistične namene 
udeležuje Občina Žiri: Živimo Žiri, Kresni večer, Klekljarski dnevi, Srečanje zmajev, promocijska 
oglaševanja, manjše nepredvidene zadeve. 

04.5.2.02 Kolesarske povezave 2.000 € 
Predvidena sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije - dopolnitev IDZ II. etape 
kolesarske povezave, ki predvideva nadaljevanje povezave od točke, kjer se končuje kolesarska 
steza I. etape (Ledinica – Selo), proti občinski meji na Fužinah. Z II. fazo povezave se umika 
kolesarje z regionalne ceste skozi Selo ter povezuje z občino Gorenja vas – Poljane. 
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04.7.1.04.04 Dejavnost LTO 14.325 € 
Na postavki se zagotavlja sredstva za kritje splošnih stroškov RAS na področju turizma, delovanja 
Centra DUO, promocijskih akcij v medijih, predstavitve na sejmih, borzah, prireditvah, izdelava 
koledarjev prireditev, vodenje statistike in analiza turističnega obiska, posodobitev spletnih strani, 
itd. 

08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju 14.000 € 
Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 27.900 € 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 19.100 € 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.000 € 
05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga 10.000 € 

Na postavki so zajeti tekoči stroški monitoringa na deponiji Draga po zapiranju, na podlagi 
pogodbe o medsebojnih razmerjih pri izvrševanju okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 
odlagališča nenevarnih odpadkov Draga, sklenjenega v letu 2017, pa bomo v naslednjih letih 
sofinancirali 11,47% stroškov vzpostavitve sistema za zajem in čiščenje odlagališčnega plina 
(plinjaki, opremljeni z biofiltrom), dodatno prekrivanje odlagališča na površini 13970 m2 ter 
gradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih vod. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.000 € 
05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 3.000 € 

Zakonodaja opredeljuje obveznost izgradnje kanalizacije na območjih poselitve z gostoto, večjo od 
50 oseb na hektar. V Občini Žiri so to mesto Žiri in naselji Selo in Breznica. 
• Lastniki obstoječih objektov na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, 
komunalna odpadna voda pa se odvaja v okolje brez predhodnega čiščenja (brez greznice ali 
MKČN), morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje skladno z *Uredbo (vgradnja MKČN) najpozneje do 
31. decembra 2021. To velja tudi za lastnike objektov, kjer obstoječa ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje teh objektov.  
• Lastniki obstoječih greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, morajo 
svoje greznice preurediti v MKČN najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Vsi lastniki 
novogradenj na teh območjih morajo vgraditi MKČN. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 6.100 € 
04.7.1.05.07 Lesni feniks 6.100 € 

Namen operacije je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja 
odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig ozaveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, 
možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo. V prijavljenem projektu, v katerega smo se 
povezali Občina Žiri, M Sora Žiri, Šolski center Škofja Loka, Razvojna agencija Škofja Loka in 
Lokatur, bo primarnega pomena osveščanje širše javnosti glede splošne situacije o odpadkih ter 
specifično o možnostih uporabe odsluženega lesa. To bo izvedeno z načrtovanimi javnimi dogodki, 
internimi izobraževanji v podjetju ter vpeljevanju vsebin v učni načrt srednje šole za lesarstvo 
Škofja loka. Preko učnega procesa in ob sodelovanju med podjetjem M Sora ter srednjo lesarsko 
šolo bodo nastali izdelki, ki jih bo Občina Žiri uporabila in postavila kot del urbane infrastrukture: 
klopi ob sprehajalnih poteh po kraju, oprema kopališča - ležalniki, odskočna deska, garderoba, 
kupljen bo tudi biološki WC.  
Skupna vrednost projekta je 90.096,06 EUR, od tega vrednost aktivnosti Občine Žiri 31.818,04 
EUR. Iz sredstev CLLD pričakujemo sofinanciranje v višini 23.333,99, EUR, projekt se bo izvajal v 
primeru uspešne kandidature na 5. javnem pozivu za dodelitev sredstev CLLD, in sicer v letih 2019 
in 2020. 
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 5.000 € 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 5.000 € 
05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin 5.000 € 

Urejanje vodotokov I. razreda (Sora, Račeva ) je v pristojnosti RS, Agencije RS za Okolje. 
Operativno zadeve vodi oddelek v Kranju, ki v svojih planih opredeljuje vzdrževalna dela na 
vodotokih (v našem primeru predvsem čiščenje zadrževalnih objektov na hudournikih, ter razna 
vzdrževalna dela). V dogovoru s pristojnimi lahko Občina Žiri po predhodnem obvestilu  izvaja 
manjša vzdrževalna in sanacijska dela na vodotokih, kot so čiščenje zadrževalnikov pred propusti 
čez regionalne in lokalne ceste, čiščenje proda na razdelilnem objektu Osojnica, čiščenje manjših 
zaplavnih pregrad, ki kot take niso upoštevane v planih ARSO, zaščito objektov (mostov in 
propustov) ter tudi sanacije manjših poškodb na brežinah (npr. izliv razbremenilnika Osojnice v 
Soro), kjer gre za poseg vrednosti do 1000 €, zato ni  mogoče pričakovati intervencije javne službe, 
s takojšno intervencijo pa se prepreči večja poškodba brežin. 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 3.800 € 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 3.800 € 
08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije 3.800 € 

Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 158.430 
€ 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 18.840 € 
16029003 Prostorsko načrtovanje 18.840 € 
04.3.2.25.01 Obvoznica Žiri - OPPN, CPVO 4.270 € 

Za območje celotne obvoznice od mostu pri Pustotniku do Rakulščice bo izdelan OPPN, postopek 
priprave je v teku. 

06.1.1.01 Občinski prostorski načrt 7.000 € 
Sredstva so predvidena za vodenje postopka sprememb OPN. 

06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov 7.570 € 
Sredstva so rezervirana za začetek priprave OPPN za komunalno opremljanje območja ob Jezerski 
ulici. 

1603 Komunalna dejavnost 103.390 € 
16039001 Oskrba z vodo 10.000 € 
06.2.1.01 Vaški vodovodi 10.000 € 

Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju investicij v skladu s pravilniki (preko javnega 
razpisa ) in zagotavljanju nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode vaških vodovodov. 

16039003 Objekti za rekreacijo 3.000 € 
01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo 1.000 € 

Na postavki namenjamo sredstva za nakup opreme in vzdrževanje otroških igrišč. 
01.1.4.07 Mestni vrtički 500 € 

Na postavki so sredstva za plačilo skupnih stroškov urejanja vrtičkov (voda, odvoz komunalnih 
odpadkov). 

04.5.1.06 Pustotnik 1.500 € 
Na postavki so sredstva za tekoče urejanje območja Pustotnika (čiščenje, vzdrževanje platoja). 

16039004 Praznično urejanje naselij 8.000 € 
06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav 8.000 € 

Sredstva za novoletno okrasitev kraja ter za izobešanje zastav ob praznikih. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 82.390 € 
16.2.2.05.16 Dovoz, dvorišče - šolsko športni kompleks 82.390 € 

Investicijski stroški izvedbe gradnje dovoza in dvorišča v sklopu investicije Prva faza rekonstrukcije 
in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 26.200 € 
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 10.000 € 
06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 10.000 € 

Sredstva so rezervirana za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo komunalnega 
opremljanja stanovanjske soseske (gradnja ceste, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava itd) na 
območju ob Jezernici, za katerega je sprejet podroben prostorski načrt. S tem bo potencialnim 
investitorjem omogočen začetek gradnje individualnih stanovanjskih hiš. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 16.200 € 
16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 10.000 € 

Postavka zajema tekoče stroške upravljanja in vzdrževanja občinskih stanovanj. 
16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja 3.200 € 

V skladu z dogovorom z upravljavcem stanovanj se del sredstev mesečno odvaja v rezervni sklad, 
namenjen investicijskemu vzdrževanju stanovanjskih objektov. 

16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 3.000 € 
Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zem.)
 10.000 € 
16069002 Nakup zemljišč 10.000 € 
04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 10.000 € 

Znesek je namenjenih raznim odkupom zemljišč po odmerah cest in drugih infrastrukturnih 
objektov. 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 45.000 € 
1702 Primarno zdravstvo 29.000 € 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 29.000 € 
07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni 1.500 € 

Na postavki so sredstva rezervirana za izvedbo razpisov za podelitev koncesije zobozdravniku. 
16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki 12.500 € 

Iz postavke se krijejo tekoči stroški objekta. 
16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje 15.000 € 

Sredstva bodo namenjena za pripravo načrtov in projektne dokumentacije ter delno za izvedbo 
sanacije objekta, ki bo potekala v skladu z načrtovanimi posegi pri gradnji medgeneracijskega 
središča. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 16.000 € 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 10.000 € 
07.2.1.06 Zdravstveno zavarovanje občanov 10.000 € 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za zdravstveno zavarovanje občanov. 
17079002 Mrliško ogledna služba 6.000 € 
07.1.1.01 Mrliško ogledna služba 6.000 € 

Postavka je namenjena kritju stroškov mrliških ogledov in obdukcij, ki jih odredijo zdravniki, ki 
ugotovijo smrt. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 314.766 € 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 63.707 € 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 11.500 € 
01.1.4.04 Urejanje spomenikov 1.500 € 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij. 
08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana 
dediščina 10.000 € 

Sredstva bodo dodeljena preko javnega razpisa v skladu s pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti 
na področju kulture. 

18029002 Premična kulturna dediščina 52.207 € 
04.7.1.05.03 Impresije škofjeloškega 10.080 € 

Občina Žiri je skupaj z Javnim zavodom za turizem in kulturo Poljanska dolina, ki nastopa kot 
vodilni partner, Javnim zavodom Ratitovec Železniki, Loškim muzejem in RAS-DUO rokodelskim 
centrom pripravlja projektni predlog, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem pozivu LAS 
loškega pogorja za pridobitev CLLD sredstev.  
Vsebinsko se projekt nanaša na povezovanje kulturnih centrov in muzejev z namenom skupne 
promocije in trženja njihove ponudbe. Dolgoročni cilj operacije je obogatiti ponudbo 
Škofjeloškega s poudarkom na kulturni dediščini in tradicionalnih znanjih, s povečano promocijo in 
skupnim trženjem pa doseči večjo prepoznavnost na širšem območju. Operativni cilji operacije so 
nadgradnja ponudbe muzejev in kulturnih centrov, ohranjanje tradicionalnih znanj ter skupna 
promocija in trženje muzejev oz. kulturnih centrov .   
Občina Žiri prevzema finančno in izvedbeno odgovornost za dopolnitev in nadgradnjo ponudbe 
Muzeja Žiri (izdelava koncepta postavitve stalne muzejske zbirke - dediščina žirovske klekljane 
čipke, izdaja učbenika Čipkarske šole, usposabljanje za digitalno oblikovanje vzorcev čipke). 
Skupna vrednost projekta znaša 84.993,48 EUR, od tega znaša delež Občine Žiri 17.628,37 EUR. Iz 
sredstev kmetijskega sklada načrtujemo sofinanciranje v višini 13.590,97 EUR, kar predstavlja 85% 
upravičenih stroškov (vrednosti brez DDV). Projekt se je začel izvajati v letu 2018 in bo zaključen v 
letu 2019. 

04.7.1.05.05 Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost 38.127 € 
V projekt so na osnovi partnerske pogodbe o sodelovanju vključeni štirje slovenski LAS-i s svojimi 
partnerji: 
• LAS med Snežnikom in Nanosom (Občina Postojna, Zavod Znanje, RRA Zeleni kras) 
• LAS loškega pogorja (Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Žiri, Občina 
Žiri, Razvojna agencija Sora) 
• LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina) 
• LAS s CILjem (Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, 
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija). 
Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in 
umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS 
in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih 
LAS različne: 
• LAS društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon Ozbič s 
stoletno tradicijo v Postojni 
• LAS loškega pogorja – čevljarstvo 
• LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo 
• LAS s CILJem – z rudarstvom povezane obrti - izdelava rudarskih svetil, glinarstvo, kot 
protiutež moškemu delu še čipkarstvo. 
V Žireh se bo projekt nanašal na čevljarsko obrt, ki jo danes predstavljajo podjetje Alpina, 
čevljarska delavnica AK Alojz Karner - Aleš Kacin in Občina Žiri z muzejsko predstavitvijo, v 
projektu bo izpostavljena kot najpomembnejši del identitete kraja ter kot gospodarska in 

Page 138 of 194



Stran 71 od 109 

turistična priložnost. Namen projekta je celostna predstavitev in razvoj kraja Žiri kot čevljarskega 
mesta. 
V okviru operacije bo v Alpini urejen sprejemno razstavni prostor, kjer bo s pomočjo 
multimedijske opreme in zgodovinskih virov predstavljeno delovanje tovarne skozi čas in 
oblikovala produkt tradicionalne čevljarske malice, ki bo obiskovalca oskrbel z energijo za ogled še 
drugih turističnih (čevljarskih) točk v Žireh. Opravljena bo analiza vključevanja elementov naravne 
in kulturne dediščine v turistične pakete območja z namenom, da se poveže, nadgradi in dopolni 
turistična ponudba. Skupaj z ostalimi partnerji bo oblikovan načrt promocije Žirov kot čevljarskega 
mesta. V nadaljevanju bodo v sodelovanju z delavnico AK Alojz Karner oblikovani in pilotno 
izvedeni programi (10x), vezane na predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta.  
Delavnica Alojz Karner, oziroma oblikovalec in arhitekt Aleš Kacin, ki danes vodi to delavnico, bo v 
sodelovanju z Alpino pripravil raziskavo o dediščini čevljarstva na Žirovskem, ter zbral in 
dokumentiral specifična čevljarska strokovna znanja, z Alpino bo sodeloval pri prenosu znanj med 
tradicionalnim in industrijskim čevljarstvom. Znotraj operacije bo s pomočjo Občine Žiri urejen 
prostor za demonstracijo ročne izdelave čevljev, ki bo namenjen obiskovalcem – domačinom in 
turistom. Cilj teh aktivnosti je, da se ohrani kulturna dediščina tradicionalnega načina izdelave 
obutve, hkrati pa pride do izmenjave, prenosa in nadgradnje ter prepleta znanj med 
tradicionalnim in industrijskim načinom izdelave obutve. Tako bodo vsi trije partnerji sodelovali 
pri iskanju in ohranjanju zgodovinskih virov o čevljarstvu v kraju in njegovem razvoju od začetka 
do danes, hkrati pa si bodo prizadevali, da se bo čevljarska tradicija (tako tradicionalna kot 
industrijska) v kraju ohranjala tudi v prihodnje, kar bo pomenilo tudi delovna mesta za prebivalce 
občine in okoliških krajev. Dodatno bodo vsi partnerji predstavili razvoj čevljarstva v Žireh skozi 
promocijski video, skupaj pa bosta delavnica Alojz Karner in Alpina izdelala tudi potujočo razstavo, 
ki bo predstavljala čevljarsko obrt na Žirovskem ter zgodovino tovarne Alpina. 
Vrednost projektnih aktivnosti Občine Žiri znaša 87.387,50 EUR, izvajale pa se bodo v letih 2019-
2020. Pričakovano sofinanciranje iz sredstev CLLD znaša 69.443,67 EUR. 

08.2.1.02 Muzejska dejavnost 2.000 € 
Sredstva za izvajanje muzejske dejavnosti bodo dodeljena upravičencem na podlagi javnega 
razpisa. 

08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino 2.000 € 
Sredstva so namenjena raznim vzdrževalnim delom ali morebitnim medletnim odkupom 
predmetov kulturne dediščine. 

1803 Programi v kulturi 167.959 € 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 78.069 € 
08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost 1.000 € 

Sofinanciranje založniške in literarne dejavnosti bo potekalo preko izvedbe javnega razpisa. 
08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 57.469 € 

V skladu s pogodbo o financiranju krije Občina Žiri celoten strošek Krajevne knjižnice Žiri (stroške 
dela knjižničarke, materialne stroške) ter sorazmerni del stroškov skupnih služb (stroški dela 
direktorja, računovodkinje, bibliotekarke, sindikalnega zaupnika ter materialne stroške skupnih 
prostorov). 

08.2.1.08 Žirovski občasnik 7.600 € 
Sofinanciranje izdaje zbornika bo potekalo preko izvedbe javnega razpisa v skladu s pravilnikom. 

08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala 12.000 € 
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva (knjig, revij, časopisov, avdio in video kaset, zgoščenk, …) 
za krajevno knjižnico Žiri. 

18039003 Ljubiteljska kultura 46.400 € 
08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 23.000 € 

Sredstva bodo dodeljena društvom in drugim izvajalcem programov kulture, na osnovi javnega 
razpisa v skladu s sprejetim pravilnikom za dodeljevanje sredstev. 
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08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav 4.000 € 
Del sredstev na področju kulture bo namenjen za kritje stroškov kulturnih prireditev in proslav, 
sredstva bodo upravičencem dodeljena z javnim  razpisom. 

08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran 19.400 € 
Iz postavke se bodo financirali tekoči obratovalni stroški (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, 
zavarovalne premije), investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane ter del stroška dela upravnika, 
sredstva bodo dodeljena preko javnega razpisa. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 13.000 € 
01.1.1.15 Žirovske stopinje 13.000 € 

Sredstva so rezervirana za izdajanje lokalnega glasila Žirovske stopinje. 
V letu 2019 bo Občina Žiri izdala 6 (šest) številk časopisa Žirovske stopinje in sicer v nakladi 1800 
izvodov vsake številke. Občina Žiri bo zasledovala in nadzirala cilj, da bodo najmanj polovico 
člankov v vsakih Žirovskih stopinjah prispevali zunanji sodelavci (nezaposleni na občini), ki bodo 
svoj prispevek izdelali neodvisno in s ciljem profesionalno obveščati občane. To bomo zagotovili s 
številom prejetih člankov. Cilj izdaje občinskega glasila Žirovske stopinje je, da so občani dobro in 
vsestransko obveščeni in da so zadovoljni z informacijami. Občina bo zasledovala cilj, da bo vsaj 
polovica občanov zadovoljnih z izdajanjem občinskega glasila. Za zagotovitev tega podatka bo 
občina vsako leto izvedla anketo. 

18039005 Drugi programi v kulturi 30.490 € 
01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški 12.490 € 

Zajeti so tekoči stroški objekta (čiščenje, varovanje, elektrika, ogrevanje, zavarovanje, manjša 
vzdrževalna dela). 

01.2.0.10 Kulturno središče Stare Žiri - investicijski odhodki 1.000 € 
Na postavki so rezervirana sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela oziroma nakupe 
opreme po potrebi. 

08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra Alpina Žiri 3.000 € 
Del sredstev na področju kulture bo namenjen za kritje stroškov delovanja Glasbene šole 
Pihalnega orkestra Alpina Žiri, sredstva bodo upravičencem dodeljena z javnim razpisom. 

08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture 10.000 € 
Sredstva na postavki so rezervirana za kritje stroškov izvedbe dogodkov na področju kulture, ki jih 
(so)organizira Občina Žiri. 
V letu 2019 bo v sodelovanju z Loškim muzejem izvedena pregledna razstava slikarja Tomaža 
Kržišnika. 

08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi 4.000 € 
Sredstva so namenjena nakupu opreme za potrebe krajevne knjižnice Žiri. 

1804 Podpora posebnim skupinam 6.300 € 
18049001 Programi veteranskih organizacij 1.300 € 
08.3.1.09 Veteranske organizacije 1.300 € 

Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.000 € 
08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov 2.500 € 

Občina Žiri v sodelovanju z KO Rdečega križa organizira vsakoletno srečanje starejših občanov, 
proračunska sredstva so rezervirana za kritje stroškov pogostitve. 

08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 2.500 € 
Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 76.800 € 
18059001 Programi športa 74.800 € 
08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa 70.000 € 

Sredstva bodo dodeljena društvom in drugim izvajalcem športnih programov na osnovi javnega 
razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Žiri. 

08.1.1.04 Tekoči stroški športnih objektov 2.500 € 
Sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov nordijskega centra in nogometnega stadiona in se 
dodelijo preko javnega razpisa. 

08.1.1.05 Nagrade za športne dosežke 1.000 € 
Sredstva so rezervirana za izplačilo nagrad ob vidnih dosežkih žirovskih športnikov v skladu s 
pravilnikom. 

08.1.1.06 Tekoči stroški nogometnega stadiona 1.300 € 
Sredstva so namenjena za kritje stroškov najemnine dela zemljišča pomožnega nogometnega 
stadiona. 

18059002 Programi za mladino 2.000 € 
08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev 2.000 € 

Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 
 

19 IZOBRAŽEVANJE 2.288.107 € 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 830.763 € 
19029001 Vrtci 797.763 € 
09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri 590.000 € 

Občina Žiri krije razliko do polne cene vzgojno varstvenih programov. 
09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov -  Vrtec pri sv. Ani 102.000 € 

Občina Žiri krije razliko do polne cene vzgojno varstvenih programov. 
09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja 40.000 € 

Občina Žiri krije razliko do polne cene vzgojno varstvenih programov. 
09.1.1.04 Potujoči vrtec 260 € 

Skrajšani program predšolske vzgoje se izvaja za otroke, ki niso vključeni v dnevne programe 
varstva. 
V šolskem letu 2018/2019 je bilo število otrok, ki bi jih vključili v potujoči vrtec, premajhno, zato 
oddelek ni bil organiziran. 

09.1.1.06 Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 3.000 € 
Občina krije druge odhodke, ki niso element ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov 
(investicijsko vzdrževanje, amortizacija, nadomeščanje vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela do 
30 dni, itd). 

09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi 9.000 € 
Sredstva bodo namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (sanacija teras - guma, 
žaluzije). 

09.2.2.08.02 Igrišče vrtca - šolsko športni kompleks 53.503 € 
Investicijski stroški izvedbe gradnje igrišča vrtca v sklopu investicije Prva faza rekonstrukcije in 
dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 33.000 € 
09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok 33.000 € 

Izplačila subvencij za varstvo otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, v skladu s sprejetim 
pravilnikom. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.339.843 € 
19039001 Osnovno šolstvo 1.331.067 € 
04.7.1.05.04 Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi 27.470 € 

Občine Žiri, Železniki in Gorenja vas-Poljane ter Razvojna agencija Sora kot vodilni partner bodo v 
okviru projekta vzpostavili šolske učne vrtove pri osnovnih šolah kot sodoben učni in vzgojni 
pripomoček. Pri OŠ Žiri bodo izdelane visoke grede za zelenjavo, zasajen sadni vrt in jagodičevje, 
postavljen učni čebelnjak in kozolec za shranjevanje orodja, kupljena stiskalnica.  
Vrednost projekta znaša za OŠ Žiri 27.468,33 EUR. Iz kmetijskega sklada pričakujemo 
sofinanciranje v višini 19.693,00 EUR. 

09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri 35.257 € 
Občina Žiri sofinancira izvajanje naslednjih nadstandardnih programov: 
-          zdravstveno telesna vzgoja 
-          čipkarski oddelek. 

09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri 41.256 € 
Občina zagotavlja ustrezno varstvo vozačev (sprejem zjutraj pred poukom, varstvo do odhoda 
domov), zaradi razgibanih programov devetletke se je bivanje otrok v šoli še podaljšalo, zato je 
bilo potrebno uskladiti varstvo, šolske prevoze in šolske urnike. 

09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri 56.200 € 
Iz postavke se zagotavlja kritje materialnih stroškov prostorov za izvajanje osnovnošolskih 
programov. 

09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 5.400 € 
Osnovna šola s prilagojenim programom načrtuje izvajanje dosedanjega obsega nadstandardnih 
programov in utečenih dejavnosti, in sicer: 
-          materialni stroški prostora in opreme 
-          učitelj samostojnega učenja, nevrofizioterapevt, računovodja, jutranje varstvo 
-          šolska tekmovanja, šola v naravi, Comenius 
-          šolsko športno društvo. 

09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž. in obnovo 14.850 € 
Iz postavke se bodo krili naslednji stroški investicijskega vzdrževana oziroma nakupov:  
wlan dostopkovne točke in mreža, zmogljivejši osebni računalnik, 4 kom prenosni računalniki, 2 
kom digitalni LCD projektor, 20 kom tablični računalniki (50% sofinanciranje MIZŠ). 

09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi 2.970 € 
Sredstva za kritje sorazmernega dela stroškov investicijsko vzdrževalnih del. 

09.2.2.08 Nadomestna gradnja stare šolske stavbe in povezovalnega dela 2.000 € 
Na postavki so sredstva rezervirana za razne nepredvidene investicijske stroške. 

09.2.2.08.01 Gradnja povezovalnega dela - 1. faza 1.143.664 € 
Investicijski stroški izvedbe gradnje povezovalnega dela OŠ v sklopu investicije Prva faza 
rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov 2.000 € 
Sredstva za kritje materialnih stroškov udeležbe osnovnošolcev na aktivnostih v okviru projekta. 

19039002 Glasbeno šolstvo 8.776 € 
09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka 7.745 € 

Na postavki so rezervirana sredstva za financiranje nadomestil stroškov delavcem, materialnih 
stroškov Glasbene šole in najemnine Puštalskega gradu. 

09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 1.031 € 
Sredstva so namenjena financiranju letnega programa investicij zavoda (nakup glasbil). 
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1905 Drugi izobraževalni programi 2.000 € 
19059001 Izobraževanje odraslih 2.000 € 
09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka 2.000 € 

Sredstva bodo namenjena kritju stroškov programov izobraževanja odraslih v izvedbi Ljudske 
univerze Škofja Loka. 

1906 Pomoči šolajočim 115.500 € 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 115.500 € 
09.2.1.04 Šolski prevozi 110.000 € 

Organizacija šolskih prevozov se usklajuje s potrebami, ki jih narekuje razporeditev šolskih 
urnikov, v začetku šolskega leta. 

09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi 4.000 € 
Občina Žiri bo sofinancirala del materialnih stroškov za izvedbo programov šole v naravi. 

09.3.1.02 Jobstov sklad 1.500 € 
Sredstva so namenjena sofinanciranju šolnin učencem glasbene šole. 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 146.023 € 
2002 Varstvo otrok in družine 2.133 € 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.133 € 
07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom 2.133 € 

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske je prostovoljno, 
nepridobitno, humanitarno  interesno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi zagotavljanja 
pomoči in skrbi za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroci in zlorab le-teh. 
Varna hiša Gorenjske je bila ustanovljena leta 2002, deluje v skladu z veljavno zakonodajo, pravili 
stroke in kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. Namen ustanovitve je preprečevanje nasilja 
nad ženskami in otroki z zagotavljanjem zatočišča, svetovanja, z osveščanjem in obveščanjem 
javnosti. 
Eden izmed ciljev Nacionalnega programa socialnega varstva od leta 2000 do 2005 je bil tudi 
razširitev mreže materinskih domov in zavetišč po Sloveniji. V okviru skupnega projekta so zato 
vse gorenjske občine sofinancirale nakup primernega stanovanjskega objekta za delovanje Varne 
hiše. Objekt je dan v upravljanje Varni hiši (na podlagi pogodbe), občine na podlagi programa 
investicijskega vzdrževanja zagotavljajo potrebna proračunska sredstva za vzdrževanje objekta. 
Občine tudi sofinancirajo dejavnost Varne hiše v skladu s programsko nalogo (na podlagi 
pogodbe), in sicer stroške dela, stroške poslovanja in stroške zavarovanja objekta. V letu 2013 je 
bila dodatno organizirana še stanovanjska enota – najeto stanovanje.  
Sofinancira se tudi dejavnost materinskega doma. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 143.890 € 
20049003 Socialno varstvo starih 128.660 € 
07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe 90.000 € 

Sredstva za kritje stroškov institucionalnega varstva v domovih za ostarele, v domovih za živčno 
bolne in v drugih oskrbovalnih zavodih. 

07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu 35.660 € 
Služba se izvaja preko CSS Škofja Loka. Občina Žiri poleg stroškov dveh negovalk krije tudi del 
stroškov koordinacije oz. vodenja ter del materialnih stroškov. 

07.2.2.02 Medgeneracijsko središče 3.000 € 
V letu 2018 je bila podeljena koncesija za izvajanje storitev institucionalne oskrbe starejših 
izvajalcu Orphea, ki namerava v letih 2019 in 2020 zgraditi objekt medgeneracijskega središča 
poleg objekta zdravstvenega doma. Začetek izvajanja dejavnosti je predvideno v letu 2020. Občina 
Žiri se bo v vzpostavitev medgeneracijskega središča vključevala na področju kadrov, in sicer s 
podporo pri usposabljanju in izobraževanju za izvajanje naprednejših oblik skrbi za starejše in 
medgeneracijskega sodelovanja. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 7.800 € 
07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke 800 € 

Občina Žiri krije del stroškov letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin preko Rdečega križa. 
07.2.1.04 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih 500 € 

Postavka je namenjena kritju pogrebnih stroškov v primeru, ko jih ne krijejo sorodniki. 
07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin 6.000 € 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov subvencioniranja najemnin na podlagi 
odločb Centra za socialno delo. 

07.2.1.12 Pomoč socialno ogroženim 500 € 
Sredstva so rezervirana za izplačilo enkratnih socialnih pomoči materialno oz. socialno ogroženim. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7.430 € 
07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka 1.430 € 

Program Dnevni center Škofja Loka izvaja Združenje ŠENT in je namenjen osebam s težavami v 
duševnem zdravju. Predstavlja dopolnitev javne službe socialnega varstva na področju pomoči za 
osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce. Izvaja se v dnevno urejenem prostoru, ki 
je odprt od 7.30 do 15.30 vsak delovnik. 

08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 2.300 € 
Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 

08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev 2.900 € 
Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 

08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev 800 € 
Sredstva bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.260 € 
2201 Servisiranje javnega dolga 2.260 € 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.160 € 
01.4.0.04 Stroški kredita - Banka Koper 2.160 € 

Stroški obresti in drugi stroški zadolževanja. 
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 100 € 
01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad 100 € 

Na postavki so zajeti stroški vodenja kredita Eko sklada ter ostali stroški kredita. 
 

23 INTERVENCIJSKI  PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 75.000 € 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 45.000 € 
23029001 Rezerva občine 45.000 € 
01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče 45.000 € 

Sredstva za povečanje proračunske rezerve za naravne nesreče, ki se odvedejo v rezervni sklad. 
2303 Splošna proračunska rezervacija 30.000 € 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 30.000 € 
01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija 30.000 € 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena kritju nepredvidenih izdatkov med letom oz. 
preslabo ovrednotenih izdatkov, in se med letom lahko prerazporedi s proračunskim virmanom. 
 
 

5  O B Č I N S K A  U P R A V A  -  R E Ž I J S K I  O B R A T  3 . 5 1 6 . 2 3 3  €  
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.500 € 
0402 Informatizacija uprave 5.500 € 
04029001 Informacijska infrastruktura 5.500 € 
11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve 5.500 € 

Zajeti so stroški vzdrževanja strojne in programske računalniške opreme, stroški komunikacij 
(telefon, elektronska pošta) in podobno. 

0403 Druge skupne administrativne službe 8.000 € 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.000 € 
11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti 8.000 € 

Postavka zajema stroške objav občinskih predpisov v uradnem glasilu, objav člankov v časopisih 
(Ločanka), urejanje in vzdrževanje spletnih strani in facebook strani ter podobne stroške. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 113.935 € 
0603 Dejavnost občinske uprave 113.935 € 
06039001 Administracija občinske uprave 109.875 € 
11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. 16.775 € 

Postavka zajema stroške osnovnih plač,  dodatkov za delovno dobo in za delo v posebnih pogojih, 
regresa za letni dopust, povračil stroškov, sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela, sredstev za nadurno delo ter jubilejnih nagrad na osnovi predloženega kadrovskega 
načrta za delovna mesta, sistemizirana v režijskem obratu, na stroškovnem mestu splošni stroški 
režijskega obrata (saldakontist). 

11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str. 2.805 € 
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 

11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve 16.470 € 
Na postavki so zajeti stroški pisarniškega materiala, poštnine in podobno. 

11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški 2.000 € 
Stroški, povezani z vzdrževanjem vozil, gorivo, stroški prevoza in drugi prevozni stroški. 

11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve 950 € 
Postavka zajema stroške zdravstvenih pregledov, varstva pri delu, zaščitnih oblačil, izobraževanja, 
študentskega dela in podobnih storitev, povezanih z delovanjem občinske uprave. 

13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov 33.555 € 
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, 
sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem na 
osnovi kadrovskega načrta. 

13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov 5.640 € 
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 

13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. 17.895 € 
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, 
sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem na 
osnovi kadrovskega načrta. 

13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. 2.945 € 
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 

14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba 9.305 € 
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, 
sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem na 
osnovi kadrovskega načrta. 
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14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba 1.535 € 
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske upr. 4.060 
€ 
11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov 4.060 € 

Zajeti so stroški čiščenja, varovanja, upravljanja, elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, 
zavarovanja, tekočega vzdrževanja in podobni tekoči stroški poslovnih prostorov. 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 251.288 € 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 251.288 € 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 137.065 € 
13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp. javna služba 5.000 € 

Postavka zajema načrtovane odhodke za stroške drugih storitev, povezanih z izvajanjem 
gospodarske javne službe (ocena odpadkov, ureditev ekoloških otokov, nakup vreč za odpadke 
itd). 

13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 35.000 € 
Na postavki so sredstva za kritje tekočih stroškov sortirnice odpadkov Osojnica. 

13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 26.000 € 
Postavka zajema stroške storitev zbiranja ločenih frakcij in kosovnih odpadkov. 

13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže 25.000 € 
Postavka zajema stroške storitev zbiranja odpadne embalaže. 

13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov 6.000 € 
Postavka zajema stroške storitev zbiranja bioloških odpadkov. 

13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 25.000 € 
Postavka zajema stroške storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. 

13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve 6.000 € 
Na postavki so zajeta sredstva za kritje stroškov storitev, ki ne spadajo v gospodarsko javno službo 
(ravnanje z gradbenimi odpadki, druge posebne storitve). 

13.1.2.01 Posode za odpadke 6.000 € 
Sredstva so namenjena za menjavo dotrajanih posod za zbiranje komunalnih odpadkov na 
ekoloških otokih in individualnih odjemnih mestih. 

13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica 3.065 € 
Sredstva so rezervirana za zaključek investicije (zapoznelo plačilo izvedbe nadstreška). 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 114.223 € 
04.3.2.25.04 Obvoznica Žiri - prestavitev in zaščita kanalizacije 15.000 € 

Strošek del na javni kanalizaciji v okviru izvedbe prvega odseka obvoznice. 
13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave 76.000 € 

Postavka zajema sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov čistilne naprave. 
13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 10.000 € 

Stroški tekočih popravil in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. 
13.2.1.06 Storitve praznjenja greznic 6.000 € 

Postavka zajema stroške izvajanja storitev praznjenja greznic. 
13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 5.000 € 

Na postavki so sredstva rezervirana za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. 
16.2.2.05.12 Kanalizacija - šolsko športni kompleks 2.223 € 

Investicijski stroški izvedbe gradnje kanalizacije v sklopu investicije Prva faza rekonstrukcije in 
dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ. 3.137.509 € 
1603 Komunalna dejavnost 3.137.509 € 
16039001 Oskrba z vodo 130.613 € 
04.3.2.25.03 Obvoznica Žiri - prestavitev in zaščita vodovoda 10.000 € 

Strošek del na vodovodu v okviru izvedbe prvega odseka obvoznice. 
14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe 45.000 € 

Postavka zajema tekoče stroške vodovodnega omrežja in ostalih naprav. 
14.1.0.02 Vodni prispevek 21.000 € 

Plačilo vodnega povračila za posebno rabo vode (oskrba s pitno vodo, ki se izvaja kot GJS, 
izgubljena voda v sistemu za oskrbo s pitno vodo) na podlagi vodnih pravic na podlagi odločbe 
Agencije RS za okolje. 

14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomerov 12.000 € 
Stroški vzdrževanja in menjave vodomerov. 

14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 10.000 € 
Na postavki so zajeta sredstva za kritje stroškov vzdrževanja priključkov in za druge posebne 
storitve v okviru vodooskrbe. 

14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 30.000 € 
Na postavki so rezervirana sredstva za večja popravila na vodovodnem omrežju. 
V letu 2019 načrtujemo obnovo voda pri Zdravstvenem domu (zamenjav salonitnih cevi). 

16.2.2.05.13 Vodovod - šolsko športni kompleks 2.613 € 
Investicijski stroški izvedbe gradnje vodovoda v sklopu investicije Prva faza rekonstrukcije in 
dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.900 € 
12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 9.900 € 

Zajeti so tekoči obratovalni stroški objekta (elektrika, najemnina pokopališča, odvoz odpadkov in 
ostalo). 

12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča 4.000 € 
Sredstva na postavki so rezervirana za manjša tekoča vzdrževalna dela na pokopališču. 

12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje 2.000 € 
V okviru investicijskega vzdrževanja pokopališča ne načrtujemo večjih posegov, sredstva so 
rezervirana za manjša nujno potrebna dela. 

16039003 Objekti za rekreacijo 2.988.996 € 
16.2.2.05 Večnamenska dvorana Žiri 2.000 € 

Na postavki so sredstva rezervirana za razne nepredvidene investicijske stroške. 
16.2.2.05.1 Večnamenska dvorana - gradnja 2.986.996 € 

Investicijski stroški izvedbe gradnje večnamenske dvorane v sklopu investicije Prva faza 
rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.000 € 
11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški 2.000 € 

Sredstva na postavki so rezervirana za manjše nakupe opreme. 
 
 

B .  R A Č U N  F I N A N Č N I H  T E R J A T E V  I N  N A L O Ž B  - 3 . 0 0 0  €  
 

4  O B Č I N S K A  U P R A V A  3 . 0 0 0  €  
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14 GOSPODARSTVO 3.000 € 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.000 € 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.000 € 
04.7.1.04.07 Vezava sredstev v kreditni shemi 3.000 € 

Sredstva se odvedejo v kreditno shemo za povečanje kreditnega potenciala, iz katerega se 
omogoča črpanje kreditov za podjetnike. 
Na podlagi depozita, ki ga Razvojni agenciji Sora namenijo vlagateljice (občine in OOZ Škofja Loka) 
Razvojna agencija Sora izvede razpis (povabilo vsaj 3 bankam, ki delujejo na škofjeloškem 
območju) na podlagi katerega kreditni odbor izbere najugodnejšo banko. Z izbrano banko potem 
prosilci sklepajo pogodbe o dodelitvi dolgoročnih oz. kratkoročnih kreditov pod ugodnejšimi 
pogoji, kot veljajo na prostem trgu bančnih storitev. 
 
 

C .  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A  - 2 9 . 2 0 1  €  
 

4  O B Č I N S K A  U P R A V A  2 9 . 2 0 1  €  
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 29.201 € 
2201 Servisiranje javnega dolga 29.201 € 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 20.450 € 
01.4.0.03 Odplačilo kredita - Banka Koper (Nadzidava OŠ) 20.450 € 

Odplačilo glavnic kredita v skladu z amortizacijskim načrtom. 
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 8.751 € 
01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO 8.751 € 

Odplačilo glavnice povratnih sredstev za sofinanciranje investicij občin, pridobljenih na podlagi 21. 
člena ZFO-1. 
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I I I .  NAČR T RAZVOJNIH PROGRAMO V 
 

04.3.2.37.1 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 1: novo križišče pri Iki - do konca Etikete 50.000 € 
Namen in cilj 
Investicijska dokumentacija:  
DIIP december 2017  
V okviru komunalnega opremljanja Poslovne cone P1 Žiri načrtuje Občina Žiri gradnjo več krakov 
povezovalnih lokalnih cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, vključno s hodniki za pešce, 
vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, kabelsko kanalizacijo. 
Komunalno urejanje je povezano z načrtovanjem ureditve celotnega območja poslovne cone, 
vključno z navezavo na načrtovano bodočo obvoznico. Trenutno se načrtujejo trije kraki: 
1. odsek Loška cesta – Poclain – bodoča obvoznica (stari del ob Rakulku) 
2. Ika – Etiketa - Norica  
3. odsek Likovič – bodoča obvoznica. 
Predmet tega dokumenta je odsek 1 – novo križišče pri Iki – do Etikete in 2 – Ika–Etiketa-Norica. 
Na predmetnem odseku gre v začetnem delu za prestavitev obstoječe lokalne ceste, ki je doslej 
potekala med objekti podjetja Poclain in nekdanjo žago. Podjetje Poclain namreč načrtuje širitev 
svojih poslovnih prostorov na območje nekdanje žage. Pri tem želijo zagotoviti povezanost svojih 
objektov v zaokroženo celoto, zato je podjetje podalo pobudo Občini Žiri za prestavitev lokalne 
ceste. Izvedena je bila menjava zemljišč in delni odkup za novo traso ceste, tako da je ta sedaj 
izvedljiva.  
V nadaljevanju načrtujemo izvedbo manjkajočega odseka povezave Industrijske ulice od priključka 
podjetja Etiketa do navezave na obstoječo interno cesto pri podjetju Norica.  
Pri izvedbi bo potrebno upoštevati tudi ureditev vodotokov v skladu z zahtevami Ministrstva za 
okolje. 
a. STRATEŠKI CILJI INVESTICIJE 
Izvedba investicije predstavlja novogradnjo kompletne komunalne infrastrukture na predmetnem 
kraku v skupni dolžini cca 650 m. 
Cilj investicije je urejanje prometnih povezav znotraj poslovne cone s priključki podjetij, ki ležijo 
ob predmetni cestni povezavi (Poclain, Etiketa, Vista, Alpina, Ika, Žakelj…), vključno s pripadajočo 
komunalno infrastrukturo. Načrtovano omrežje tvori zaključeno celoto, ki omogoča nadaljnje 
urejanje in razvoj poslovne cone. 
Predmetni odsek predstavlja del povezave, ki navedenim podjetjem omogoča kvalitetnejšo 
navezavo na obstoječe in bodoče cestno omrežje (obvoznica), tudi vzpostavitev krožnega prometa 
znotraj industrijske cone. Omogočena bo navezava zalednih parcel (napr. podjetja Alpina).     
b. IZVEDBENI CILJI 
Projekt obravnava novogradnjo lokalne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo v dveh 
fazah: 
Faza 1: odsek 1 – novo križišče pri Iki do konca Etiekte v dolžini cca 350 m 
Faza 2: odsek 2 – od konca Etikete do križišča pri Norici v dolžini cca 300 m. 
c. KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE CILJEV INVESTICIJE  
V okviru investicije bo izvedena novogradnja cca 
- 650 m lokalne ceste 
- 392 m hodnikov za pešce 
- 650 m cestne razsvetljave 
- 420 m fekalne kanalizacije 
- 450 m vodovoda 
- 640 m TK vodov 
- 630 m elektro vodov. 
V sklopu projekta je predvidena novogradnja naslednje infrastrukture:  
- Faza 1: odsek 1 – novo križišče pri Iki do konca Etikete  
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 gradnja ceste s hodniki za pešce 
 fekalna kanalizacija 
 javna razsvetljava 
 vodovod 
 TK in elektro vodi 

- Faza 2: odsek 2 – od konca Etikete do križišča pri Norici  
 gradnja ceste s hodniki za pešce 
 fekalna kanalizacija 
 javna razsvetljava 
 vodovod 
 TK in elektro vodi 
 reprofiliranje in ureditev jarkov. 

d.   Ocena investicijske vrednosti 
 tekoče cene 

AKTIVNOSTI OCENA INV. VREDNOSTI 
ODSEK 1: NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI - DO KONCA ETIKETE   
nakup zemljišč (postavka nepredvidena dela) 72.233,74 
projektna dokumentacija 21.670,12 
cesta 527.227,94 
hodnik za pešce 25.220,25 
fekalna kanalizacija 22.519,90 
javna razsvetljava 33.881,75 
vodovod 29.347,20 
TK vodi 31.181,40 
Elektrika NN in SN 64.197,00 
gradbeni nadzor 3% 22.081,85 
ODSEK 2: OD KONCA ETIKETE DO KRIŽIŠČA PRI NORICI  
nakup zemljišč 167.866,44 
projektna dokumentacija 21.362,01 
cesta 490.943,91 
hodnik za pešce 4.738,35 
vodovod 53.191,80 
javna razsvetljava 29.041,50 
TK vodi 27.513,00 
Elektrika NN in SN 51.357,60 
fekalna kanalizacija 50.236,70 
reprofiliranje in ureditev jarkov 5.044,05 
nepredvidena dela 71.206,69 
gradbeni nadzor 3% 21.362,01 
22% DDV 368.622,93 
2% davek na promet nepremičnin  3.357,33 
SKUPAJ: 2.215.405,48 

  
II. VIRI FINANCIRANJA   

VIRI ZNESEK 
Občina Žiri 509.504,27 
Poračun DDV 34.165,03 
Razvoj regij 1.671.736,18 
SKUPAJ: 2.215.405,48 
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Celoten projekt se v proračunu vodi na naslednjih postavkah: 
04.3.2.37.1 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 1: novo križišče pri Iki - do konca Etikete 
04.3.2.37.11 Kanalizacija Poclain-Etiketa Norica odsek 1  
04.3.2.37.12 Javna razsvetljava Poclain-Etiketa Norica odsek 1  
04.3.2.37.13 Vodovod Poclain-Etiketa-Norica odsek 1  
04.3.2.37.2 Poclain-Etiketa-Norica ODSEK 2: od konca Etikete do križišča pri Norici  
04.3.2.37.21 Vodovod Poclain-Etiketa-Norica odsek 2  
04.3.2.37.22 Javna razsvetljava Poclain-Etiketa-Norica odsek 2  
04.3.2.37.23 Kanalizacija Poclain-Etiketa-Norica odsek 2  

Stanje projekta 
V pripravi 
 
 

PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE IN DOZIDAVE OŠ ŽIRI Z VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO 
Namen in cilj 
• Investicijska dokumentacija:  
Investicijski program – sklep št. 351-2-0022/2009-100 z dne 29.3.2018 
• Projektna dokumentacija: 
Idejna zasnova (prostorska preveritev) – odstranitev dela obstoječe šole ter prizidava / gradnja 
nove šole in telovadnice s pripadajočimi površinami, A-10 007, Avgust 2010, S75 Simon Bajt s.p. 
Strokovno mnenje o stanju nosilne konstrukcije osrednjega starega dela OŠ Žiri, DN2004099, 
Januar 2011, Gradbeni inštitut ZRMK 
Idejna zasnova – odstranitev dela obstoječe šole ter prizidava / gradnja nove šole in telovadnice s 
povezovalnim hodnikom, A-10 007, April 2013, Coodo d.o.o. 
Idejna zasnova – dozidava Osnovne šole Žiri z večnamensko dvorano A-009/14, November 2014, 
Misel d.o.o. 
Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo in dozidavo 1. 
faze OŠ Žiri z večnamensko dvorano - December 2014, Misel d.o.o. 
• Namen in cilji: 
Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero 
Investitor želi v kraju zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za športno vadbo, s katerimi bi 
zadostili tudi vsem potrebam vadbenih skupin športnih klubov, rekreativcev in osnovne šole ter 
zagotoviti možnosti za organizacijo večjih športnih, zabavnih, družabnih in/ali kulturnih prireditev.  
Občina Žiri namerava obstoječo telovadnico porušiti, zgraditi novo športno dvorano, zagotoviti 
povezavo med novo dvorano in šolskimi prostori ter urediti dostope, prometno ureditev in 
parkirišča. Investicijo za celovito rešitev šolsko-športnega kompleksa, namerava izvesti v dveh 
funkcionalno ločenih, zaključenih fazah: 
1. faza: gradnja večnamenske dvorane in povezovalnega dela s kuhinjo in jedilnico, odstranitev 
obstoječe športne dvorane, preureditev atletskega stadiona, prometna ureditev, ureditev okolice 
in parkirišč; 
2. faza: v jugozahodnem delu med večnamensko dvorano in povezovalnim delom umestitev 
novega šolskega dela, staro šolsko stavbo pa porušiti. Na sproščeni lokaciji se odpre možnost 
dozidave igralnic vrtca, ureditev prostorov za knjižnico (omogočena bi bila združitev šolske 
knjižnice in oddelka krajevne knjižnice Ivana Tavčarja) in razširitev parkirišča (vse odvisno od 
potreb, ki jih bo potrebno ponovno preveriti v času ko bo aktualna izvedba te faze). 
Pri tem ne gre za dve fazi enega projekta, temveč za dva tehnično in funkcionalno ločena projekta; 
faznost v tem primeru nakazuje predvsem postopnost pri izvajanju obeh projektov.  
Predmetna investicijska dokumentacija se nanaša na prvo fazo celovite rešitve. 
Strateški cilji 
Cilji predmetne investicije so: 
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• zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje športne vzgoje za potrebe obveznega 
devetletnega šolanja v občini Žiri, 
• sočasna odprava problematike energetske neučinkovitosti obstoječega športnega objekta – 
zagotavljanje ustreznejše energetske učinkovitosti objekta ter posledično zmanjšanje porabe 
energije (za ogrevanje in električne energije) in prispevanje k zmanjšanju toplogrednih plinov; 
• zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za športno vadbo, s katerimi bi zadostili vsem 
potrebam kraja, torej vadbenih skupin športnih klubov, rekreativcev in osnovne šole, 
• povečanje športnega udejstvovanja v kraju in občini, saj je povpraševanje veliko večje od 
obstoječih kapacitet, 
• zagotovitev možnosti za organizacijo večjih športnih, zabavnih, družabnih, kulturnih 
prireditev; 
• postopno reševanje prostorskih problemov osnovne šole in vrtca. 
Izvedbeni cilji 
Sklop 1: Gradnja večnamenske športne dvorane 
Glavno vodilo pri načrtovanju nove večnamenske dvorane je fleksibilnost vadbenih prostorov, ki 
omogočajo različne športne dejavnosti (pouk športne vzgoje, delovanje šolskih športnih društev, 
športnih društev in klubov, tekmovanja) ter občasne kulturne, zabavne in družabne prireditve.  
Večnamenska športna dvorana v pritličju obsega naslednje prostore in funkcionalne sklope: 
- športno površino s kvalitetnim športnim podom, ki omogoča tekmovalno igranje rokometa, 
košarke in odbojke, z možnostjo delitve na 3 vadbene enote; 
- izvlečne tribune za 500 gledalcev dostopne iz nadstropja; 
- shrambo orodja in opreme; 
- plezalno steno;  
- tehnični prostor.  
V nadstropju večnamenska  športna dvorana obsega naslednje prostore in funkcionalne sklope: 
- malo dvorano; 
- fitnes; 
- ločene garderobe in sanitarije za malo dvorano in fitnes; 
- prostor za vadbo borilnih športov (judo, karate); 
- ločene garderobe in sanitarije za prostor borilnih športov; 
- prostor za balvansko plezanje; 
- prehodno površino (hodnik) za dostop do dveh vrst fiksnih tribun in izvlečnih tribun ter do 
energetskega prostora, prostora za borilne športe in prostora za balvansko plezanje; 
- stopnišče za neposredno povezavo prostora za balvansko plezanje in plezalne stene v 
pritličju; 
Osrednji vadbeni prostor bo velikosti min. 24 m x 46 m, ki ga bo mogoče razdeliti na 3 manjše 
vadbene enote. Četrti vadbeni prostor je predvideno urediti kot malo dvorano oziroma kot plesno 
dvorano. Ostali predvideni vadbeni prostori so še prostor za judo/karate, športno plezanje in 
fitnes.  
Predvidena svetla višina pomožnih prostorov je 2,7 m, svetla višina v osrednji dvorani pa najmanj 
8 m. 
Sklop 2: Dozidava prostorov šole s povezovalnim hodnikom in odstranitev obstoječega objekta 
telovadnice 
2. sklop investicije predstavlja ureditev treh novih igralnic otroškega vrtca in eno učilnico, po dva 
prostora na etažo. V pritličju je predvidena ureditev sanitarij in garderobe ter nove kuhinje in 
jedilnice oziroma večnamenskega prostora.  
V nadstropju je poleg igralnice in učilnice predviden še upravni del. Ta zajema zbornico in ostale 
pisarne potrebne za funkcioniranje šole. 
Obstoječi objekt osnovne šole in otroškega vrtca ter dozidani del z večnamensko športno dvorano 
bosta po izvedeni investiciji delovala funkcionalno in oblikovno povezano, večnamenska športna 
dvorana pa tudi kot ločena samostojna funkcionalna celota, kadar bo to potrebno.  
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Povezava obstoječega šolskega objekta in dozidave bo izvedena v dveh etažah (pritličju in 
nadstropju), da bo prehod učencev kar najbolj tekoč in brez nepotrebnih ovir. 
 
Stanje projekta 
v izvedbi 
 
Celotna investicija se v proračunu vodi na naslednjih proračunskih postavkah: 

09.2.2.08 NADOMESTNA GRADNJA STARE ŠOLSKE STAVBE IN POVEZOVALNEGA DELA (samo 
                  pripravljalni stroški !) 
09.2.2.08.01 GRADNJA POVEZOVALNEGA DELA - 1. FAZA 
09.2.2.08.02 IGRIŠČE VRTCA – ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS 
16.2.2.05 VEČNAMENSKA DVORANA ŽIRI (samo pripravljalni stroški !) 
16.2.2.05.1 VEČNAMENSKA DVORANA – GRADNJA 
16.2.2.05.101 VEČNAMENSKA DVORANA – GRADNJA – FINANCIRANJE FUNDACIJE ZA ŠPORT 
16.2.2.05.11 POVEZOVALNA CESTA - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS  
16.2.2.05.12 KANALIZACIJA - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS  
16.2.2.05.13 VODOVOD - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS  
16.2.2.05.14 JAVNA RAZSVETLJAVA - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS  
16.2.2.05.15 PARKIRIŠČA IN ZELENICE - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS  
16.2.2.05.16 DOVOZ, DVORIŠČE - ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS  

 
Vrednost investicije:  
Vrednosti postavk VEČNAMENSKA DVORANA, VODOVOD, KANALIZACIJA so v proračunu zajete v 
neto znesku zaradi upoštevanja odbitnega DDV-ja. 
 

POGODBA VG5 - GRADNJA 6.590.008,65     

      STROŠEK 
  DELEŽ NETO DDV BRUTO  PRORAČUNA 
VEČNAMENSKA DVORANA 65,8382 4.338.743,08 954.523,48 5.293.266,55  4.338.743,08 
POVEZOVALNI DEL OŠ 25,2082 1.661.222,56 365.468,96 2.026.691,52  2.026.691,52 
IGRIŠČE VRTCA 1,1793 77.715,97 17.097,51 94.813,49  94.813,49 
DOVOZ, DVORIŠČE 1,8160 119.674,56 26.328,40 146.002,96  146.002,96 
PARKIRIŠČA IN ZELENICE 5,0298 331.464,26 72.922,14 404.386,39  404.386,39 
POVEZOVALNA CESTA 0,7104 46.815,42 10.299,39 57.114,81  57.114,81 
VODOVOD 0,0576 3.795,84 835,09 4.630,93  3.795,84 
KANALIZACIJA 0,0490 3.229,10 710,40 3.939,51  3.229,10 
JAVNA RAZSVETLJAVA 0,1115 7.347,86 1.616,53 8.964,39  8.964,39 
SKUPAJ 100,00 6.590.008,65 1.449.801,90 8.039.810,55  7.083.741,59 

       
       
POGODBA LOKAINŽENIRING - NADZOR 53.600,00    

      STROŠEK 
  DELEŽ NETO DDV BRUTO  PRORAČUNA 
VEČNAMENSKA DVORANA 65,8382 35.289,28 7.763,64 43.052,92  35.289,28 
POVEZOVALNI DEL OŠ 25,2082 13.511,60 2.972,55 16.484,15  16.484,15 
IGRIŠČE VRTCA 1,1793 632,10 139,06 771,17  771,17 
DOVOZ, DVORIŠČE 1,8160 973,38 214,14 1.187,52  1.187,52 
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PARKIRIŠČA IN ZELENICE 5,0298 2.695,97 593,11 3.289,09  3.289,09 
POVEZOVALNA CESTA 0,7104 380,77 83,77 464,54  464,54 
VODOVOD 0,0576 30,87 6,79 37,67  30,87 
KANALIZACIJA 0,0490 26,26 5,78 32,04  26,26 
JAVNA RAZSVETLJAVA 0,1115 59,76 13,15 72,91  72,91 
SKUPAJ 100,00 53.600,00 11.792,00 65.392,00  57.615,79 

       
       
       
VSE SKUPAJ  6.643.608,65     

      STROŠEK 
  DELEŽ NETO DDV BRUTO  PRORAČUNA 
VEČNAMENSKA DVORANA 65,8382 4.374.032,35 962.287,12 5.336.319,47  4.374.032,35 
POVEZOVALNI DEL OŠ 25,2082 1.674.734,16 368.441,51 2.043.175,67  2.043.175,67 
IGRIŠČE VRTCA 1,1793 78.348,08 17.236,58 95.584,65  95.584,65 
DOVOZ, DVORIŠČE 1,8160 120.647,93 26.542,55 147.190,48  147.190,48 
PARKIRIŠČA IN ZELENICE 5,0298 334.160,23 73.515,25 407.675,48  407.675,48 
POVEZOVALNA CESTA 0,7104 47.196,20 10.383,16 57.579,36  57.579,36 
VODOVOD 0,0576 3.826,72 841,88 4.668,60  3.826,72 
KANALIZACIJA 0,0490 3.255,37 716,18 3.971,55  3.255,37 
JAVNA RAZSVETLJAVA 0,1115 7.407,62 1.629,68 9.037,30  9.037,30 
SKUPAJ 100,00 6.643.608,65 1.461.593,90 8.105.202,55  7.141.357,38 

 
Terminski in finančni načrt izvedbe: 
 

REALIZACIJA 
2018 2019 2020 SKUPAJ 

520.274,59 2.986.996,25 866.761,51 4.374.032,35 
243.024,97 1.143.664,30 656.486,40 2.043.175,67 

11.370,27 53.503,36 30.711,03 95.584,65 
17.509,01 82.389,63 47.291,83 147.190,48 
48.495,00 228.195,69 130.984,78 407.675,48 

6.849,35 32.229,95 18.500,06 57.579,36 
455,21 2.613,24 758,27 3.826,72 
387,24 2.223,07 645,06 3.255,37 

1.075,03 5.058,61 2.903,66 9.037,30 
849.440,67 4.536.874,11 1.755.042,60 7.141.357,38 

 
Financiranje izvedbe investicije (označeni zneski – še niso odobreni): 
 

VIRI REALIZACIJA 

 2018 2019 2020 SKUPAJ 
Lastna sredstva 486.684,40 1.987.998,38 146.838,72 2.621.521,50 
Kredit Eko sklad 187.968,27 2.262.031,73 0,00 2.450.000,00 
ZFO-1 povratna (kredit) 78.894,00 83.922,00 83.922,00 246.738,00 
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ZFO-1 nepovratna 78.894,00 83.922,00 83.922,00 246.738,00 
Fundacija za šport (2018-
odobreno) 17.000,00 34.000,00  51.000,00 
Fundacija za šport (vloga) 85.000,00 85.000,00 170.000,00 
Nepovratna sred. Eko sklad     1.355.359,88 1.355.359,88 

 849.440,67 4.536.874,11 1.755.042,60 7.141.357,38 
 
 

04.7.1.05.03 CLLD PROJEKT: IMPRESIJE ŠKOFJELOŠKEGA  
Namen in cilj 
IMPRESIJE ŠKOFJELOŠKEGA -  POVEZANO K TRŽENJU IN PROMOCIJI MUZEJEV IN KULTURNIH 
CENTROV NA ŠKOFJELOŠKEM 
Projektni partnerji: 
- JAVNI ZAVOD POLJANSKA DOLINA - vodilni partner 
- OBČINA ŽIRI 
- JAVNI ZAVOD RATITOVEC 
- LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA  
- RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA 
 
CILJI PROJEKTA 
Dolgoročni cilj operacije je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega s poudarkom na kulturni 
dediščini in tradicionalnih znanjih. Z vključitvijo lokalnih prebivalcev v aktivne oglede naših 
ustanov, poskrbeti za ohranjanje in prenašanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na 
mlajše rodove. S povečano promocijo in skupnim trženjem pa  doseči večjo prepoznavnost na 
širšem območju. 
Z obogatitvijo in nadgradnjo obstoječih programov ter razvojem novih izboljšati turistično 
ponudbo na Škofjeloškem in jo prilagoditi ciljnim skupinam. S pričetkom skupne promocije in 
trženja obstoječih in dopolnjenih programov muzejev in kulturnih centrov, vzpostaviti novo 
delovno mesto, ki bo nudilo dolgoročno skupno sodelovanje, promocijo ter trženje muzejev in 
kulturnih centrov na Škofjeloškem. 
 
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI 

Faza 1: 
1. NADGRADITEV PONUDBE KULTURNIH CENTROV IN MUZEJEV TER OHRANJANJE 

TRADICIONALNIH ZNANJ 
1.1. Nadgraditev pedagoškega programa v Šubičevi hiši 
1.2. Oblikovanje novega pedagoškega programa v Rupnikovi liniji (vsebinsko oblikovanje programa) 
1.3. Ohranjanje in predstavitev dediščine Žirovske klekljane čipke (priprava avdio vodičev za Muzej Žiri) 

1.3.1. Priprava avdiovodičev v tujih jezikih 
1.3.2. / 
1.3.3. / 

1.4. Izdelava koncepta postavitve stalne muzejske zbirke: Klekljana čipka v žirovski kotlini (raziskava, nakup 
eksponatov) 

1.5. Oblikovanje novega pedagoškega programa: Visoška domačija pripoveduje (priprava vsebine, brošura) 
1.6. Nadgradnja učnih uric v Muzeju Železniki (priprava vsebine za nadgradnjo učnih uric, nakup punklja, 

priprava vsebine za knjižico z vzorci) 
1.7. Dokumentiranje rokodelskega znanja in digitalizacija vsebin (priprava scenarijev in video zgodba) 

 
2. VZPOSTAVITEV DELOVNEGA MESTA ZA SKUPNO PROMOCIJO IN TRŽENJE 

2.1. Vzpostavitev sistema promocije in trženja za dolgoročno sodelovanje partnerjev 
2.2. Spletna promocija (izdelava Facebook strani, izobraževanje, objave na spletnih straneh) 
2.3. / 
2.4. / 
2.5. / 
2.6. Promocija na lokalnem radiju 
2.7. / 
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2.8. Vzpostavitev novega delovnega mesta 
 

3. PROMOCIJA SOFINANCERJEV, OPERACIJE IN NJENIH REZULTATOV 
3.1. Promocija v medijih 

4. VODENJE IN KOORDINACIJA OPERACIJE 
Faza 2: 

1. DOPOLNITEV IN NADGRADITEV PONUDBE KULTURNIH CENTROV IN MUZEJEV TER 
OHRANJANJE TRADICIONALNIH ZNANJ 
1.1. / 
1.2. Oblikovanje novega pedagoškega programa v Rupnikovi liniji (priprava zgibanke) 
1.3. Ohranjanje in predstavitev dediščine Žirovske klekljane čipke (natis in izdaja učbenika klekljanja, 

usposabljanje za digitalno oblikovanje čipke) 
1.3.1. / 
1.3.2. Natis in izdaja učbenika klekljanja 
1.3.3. Usposabljanje za digitalno oblikovanje vzorcev čipke 
 

1.4. Izdelava koncepta stalne muzejske zbirke: Klekljana čipka v Žirovski kotlini (izdelava scenarija za 
postavitev razstave) 

1.5. Oblikovanje novega pedagoškega programa: Visoška domačija pripoveduje (priprava gradiva in 
materiala za izvedbo programa) 

1.6. Nadgradnja učnih uric v Muzeju Železniki (tisk brošur, kataloga in knjižice z vzorci) 
1.7. Dokumentiranje rokodelskega znanja in digitalizacija vsebin (foto zgodbe, priprava vsebin za promocijo) 

 
2. SKUPNA PROMOCIJA IN TRŽENJE 

2.1. / 
2.2. Spletna promocija (priprava besedil za objave, objave na spletni strani www.poljanskadolina.com, 

koordinacija objav na FB in spletnih straneh) 
2.3. Oblikovanje in izdelava družabne igre 
2.4. Promocijski video skupnega produkta – muzejske transverzale 
2.5. Promocija v revijah in časopisju 
2.6. / 
2.7. Nakup promocijskih silhuet (promocijskih prostostoječih panojev) 
2.8. / 

3. PROMOCIJA SOFINANCERJEV, OPERACIJE IN NJENIH REZULTATOV 
3.1. Promocija v medijih 

4. VODENJE IN KOORDINACIJA OPERACIJE 
 
VREDNOST PROJEKTA IN SOFINANCIRANJE 
Skupna vrednost projekta znaša 84.993,48 EUR. Ocenjena vrednost aktivnosti po posameznih 
partnerjih je razvidna iz spodnje tabele.  
Projekt bo sofinanciran iz CLLD sredstev – iz Evropskega kmetijskega sklada in iz proračuna 
Republike Slovenije - na podlagi prijave 3. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije 
lokalnega razvoja LAS loškega pogorja. V skladu z razpisnimi pogoji znaša sofinanciranje operacije 
iz sredstev CLLD 85% vrednosti upravičenih stroškov (to je stroškov brez DDV).  

 stroški sofinanciranje 
OBČINA ŽIRI 17.628,37 13.590,97 
JAVNI ZAVOD POLJANSKA 
DOLINA 

30.130,30 24.225,83 

JAVNI ZAVOD RATITOVEC 10.517,03 7.920,51 
LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA 14.472,75 11.797,43 
RAZVOJNA AGENCIJA SORA 
ROKODELSKI CENTER DUO 

12.155,06 9.978,79 

skupaj: 84.993,48 67.513,53 
 
Stanje projekta 
Projekt se je začel izvajati v letu 2018 in bo zaključen v letu 2019. 
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04.7.1.05.04 UČILNICA V NARAVI – ŠOLSKI UČNI VRTOVI 
Namen in cilj 
S projektom odgovarjamo na dilemo, kako otrokom  privzgojiti pozitiven odnos do lokalne, naravno 
pridelane hrane, kako jim predstaviti koliko truda in energije je potrebno za hrano na krožniku, kako jim 
predstaviti prednosti lokalno pridelane hrane ter kako jih navaditi na naravne okuse lokalno pridelane 
hrane.   
Glede na sodobna spoznanja, sta vzgoja in učenje najbolj učinkovita, če so otroci aktivni v samem vzgojno-
izobraževalnem  procesu in če le to poteka v naravnem okolju. Zato bomo otroke vključiti v sam proces 
pridelave hrane, z njimi raziskovali pot od semena do ploda, od vrta do krožnika. 
Z vzpostavitvijo učilnic v naravi z različnimi učnimi vrtovi (sadje, grmičevje, jagodičevje, zelišča, vrtnine) bo 
učencem omogočeno učenje na način, ki je za pridelavo hrane najbolj primeren. Učilnice v naravi bodo 
zanimiv izkustveni učni prostor na prostem, mesto za spoznavanje rastlin, pridelkov, procesov v naravi kot 
tudi priložnost za delo z orodjem in zemljo. V učilnicah v naravi bodo  učenci spoznavali izvor sveže hrane in 
pomembnost kakovostne hrane. Preko skrbi za učne vrtove v učilnicah se bodo učili odnosa do narave, 
hkrati bodo učilnice postajale njihove, ker bodo zanje skrbeli.  
Vsebina projekta je razdeljena na dve fazi. V prvi fazi bodo fizično vzpostavljene 4 učilnice v naravi pri 
osnovnih šolah, v katerih bo vzpostavljeno več šolskih učnih vrtov:  
- učilnica v naravi OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas: sadno drevje, grmovnice, visoke grede, 
- učilnica v naravi OŠ Poljane: sadno drevje, jagodičevje, visoke grede, 
- učilnica v naravi OŠ Železniki: sadno drevje, jagodičevje, trajnice, visoke in nizke grede, 
- učilnica v naravi OŠ Žiri: sadno drevje, grmi, jagodičevje, visoke grede. 
V drugi fazi se bo v vzpostavljenih učilnicam v naravi izvajalo izkustveno učenje. Zunanji strokovnjak bo v 
vsaki vzpostavljeni učilnici izvedel delavnice s področja pridelave sadja, jagodičevja, zelenjave, zelišč in 
njihove uporabe v prehranjevanju, tako za učitelje kot učence posamezne šole. Šole bodo za vzpostavljene 
učilnice v naravi razvile programe izkustvenega učenja, katerih poudarek bo na razvijanju pozitivnega 
odnosa otrok do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane.  
IZVEDBENI CILJI 
- Vzpostavitev učilnice v naravi Osnovne šole Žiri 
- Izkustveno učenje v naravnem okolju:  
o delavnice v učilnici v naravi OŠ Žiri, obseg 18 ur 
o razviti program izkustvenega učenja učilnice v naravi OŠ Žiri 
o izvedba razvitega programa izkustvenega učenja učilnice v naravi OŠ Žiri. 
KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE CILJEV INVESTICIJE  
- Vzpostavljena učilnica v naravi OŠ Žiri 
- Izvedba 18 ur delavnic s področja vrtnarstva, sadjarstva, jagodičevja, zelišč, njihove uporabe in 
pomena v prehranjevanju v učilnici v naravi OŠ Žiri. 
 

Vloga partnerjev v projektu: 

V projekt so vključeni štirje projektni partnerji: Razvojna agencija Sora kot vodilni partner, Občina Gorenja 
vas-Poljane, Občina Železniki in Občina Žiri. 

Faza 1: Vzpostavitev učilnic v naravi 
Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o. 
- sodelovanje pri vzpostavljanju 4 učilnic v naravi 
- koordinacija in vodenje projekta  
- promocija projekta 
 
Partner 1: Občina Gorenja vas - Poljane 
- vzpostavitev učilnice v naravi OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (nosilec investicije) 
- vzpostavitev učilnice v naravi OŠ Poljane (nosilec investicije) 
- sodelovanje pri promociji projekta 
- udeležba partnerskih srečanj, komunikacija med partnerji 
 
Partner 2: Občina Železniki 
- vzpostavitev učilnice v naravi OŠ Železniki (nosilec investicije) 
- sodelovanje pri promociji projekta 

Page 157 of 194



Stran 90 od 109 

- udeležba partnerskih srečanj, komunikacija med partnerji 
 
Partner 3: Občina Žiri 
- vzpostavitev učilnice v naravi OŠ Žiri (nosilec investicije) 
- sodelovanje pri promociji projekta 
- udeležba partnerskih srečanj, komunikacija med partnerji 
 

Faza 2: Izkustveno učenje v naravnem okolju 
Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o. 
- učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi (nosilec, organizator) 
- programi izkustvenega učenja učilnic v naravi (nosilec, koordinacija in komunikacija z osnovnimi 
šolami) 
- koordinacija in vodenje projekta  
- promocija projekta 
 
Partner 1: Občina Gorenja vas - Poljane 
- učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi (spremljanje, komunikacija z osnovnimi šolami) 
- programi izkustvenega učenja učilnic v naravi (spremljanje, komunikacija z osnovnimi šolami) 
- sodelovanje pri promociji projekta 
- udeležba partnerskih srečanj, komunikacija med partnerji 
 
Partner 2: Občina Železniki 
- učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi (spremljanje, komunikacija z osnovnimi šolami) 
- programi izkustvenega učenja učilnic v naravi (spremljanje, komunikacija z osnovnimi šolami) 
- sodelovanje pri promociji projekta 
- udeležba partnerskih srečanj, komunikacija med partnerji 
 
Partner 3: Občina Žiri 
- učne ure v vzpostavljenih učilnicah v naravi (spremljanje, komunikacija z osnovnimi šolami) 
- programi izkustvenega učenja učilnic v naravi (spremljanje, komunikacija z osnovnimi šolami) 
- sodelovanje pri promociji projekta 
- udeležba partnerskih srečanj, komunikacija med partnerji 

 
Predvideni viri financiranja: 
 

Viri financiranja Vodilni 
partner Partner 1 Partner 2 

Partner 3 
Občina Žiri 

Skupaj 

1. Lastna udeležba 3.828,28 6.618,12 6.061,12 7.774,82 24.282,34 

1.1. Lastna sredstva  
3.828,28 6.618,12 6.061,12 7.774,82 24.282,34 

1.2. Prispevek v naravi 0 0 0 0 0 

2. Zaprošen znesek za sofinanciranje iz 
sredstev CLLD 15.425,52 17.822,02 14.890,24 19.693,51 67.831,29 

3. Viri skupaj (1+2) 19.253,80 24.440,14 20.951,36 27.468,33 92.113,63 

 

Izvedba celotnega projekta je predvidena v dveh fazah, ki se bosta terminsko izvajali: 

 Začetek Zaključek 

Faza 1: 1.9. 2018 31.12.2019 

Faza 2: 1.9.2019 31.5.2020 
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04.7.1.05.05 DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI – DEDIŠČINA IN SODOBNOST 
Namen in cilj 
V projekt so na osnovi partnerske pogodbe o sodelovanju vključeni štirje slovenski LAS-i s svojimi 
partnerji: 
• LAS med Snežnikom in Nanosom (Občina Postojna, Zavod Znanje, RRA Zeleni kras) 
• LAS loškega pogorja (Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Žiri, Občina 
Žiri, Razvojna agencija Sora) 
• LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina) 
• LAS s CILjem (Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, 
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija). 
Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in 
umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS 
in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih 
LAS različne: 
• LAS društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon Ozbič s 
stoletno tradicijo v Postojni 
• LAS loškega pogorja – čevljarstvo 
• LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo 
• LAS s CILJem – z rudarstvom povezane obrti - izdelava rudarskih svetil, glinarstvo, kot 
protiutež moškemu delu še čipkarstvo. 
V Žireh se bo projekt nanašal na čevljarsko obrt, ki jo danes predstavljajo podjetje Alpina, 
čevljarska delavnica AK Alojz Karner - Aleš Kacin in Občina Žiri z muzejsko predstavitvijo, v 
projektu bo izpostavljena kot najpomembnejši del identitete kraja ter kot gospodarska in 
turistična priložnost. Namen projekta je celostna predstavitev in razvoj kraja Žiri kot čevljarskega 
mesta. 
V okviru operacije bo Alpina uredila sprejemno razstavni prostor, kjer bo s pomočjo multimedijske 
opreme in zgodovinskih virov predstavila delovanje tovarne skozi čas in oblikovala produkt 
tradicionalne čevljarske malice, ki bo obiskovalca oskrbel z energijo za ogled še drugih turističnih 
(čevljarskih) točk v Žireh. Alpina bo opravila tudi analizo vključevanja elementov naravne in 
kulturne dediščine v turistične pakete območja z namenom, da se poveže, nadgradi in dopolni 
turistična ponudba. Skupaj z ostalimi partnerji se bo oblikovalo načrt promocije Žirov kot 
čevljarskega mesta. V nadaljevanju bo Alpina v sodelovanju z delavnico AK Alojz Karner oblikovala 
in pilotno izvedla programe (10x) vezane na predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta.  
Delavnica Alojz Karner, oziroma oblikovalec in arhitekt Aleš Kacin, ki danes vodi to delavnico in 
Alpina, bosta pripravila raziskavo o dediščini čevljarstva na Žirovskem, ter zbrala in dokumentirala 
specifična čevljarska strokovna znanja, sodelovala bosta pri prenosu znanj med tradicionalnim in 
industrijskim čevljarstvom. Znotraj operacije bo s pomočjo Občine Žiri urejen prostor za 
demonstracijo ročne izdelave čevljev, ki bo namenjen obiskovalcem – domačinom in turistom. Cilj 
teh aktivnosti je, da se ohrani kulturna dediščina tradicionalnega načina izdelave obutve, hkrati pa 
pride do izmenjave, prenosa in nadgradnje ter prepleta znanj med tradicionalnim in industrijskim 
načinom izdelave obutve. Tako bodo vsi trije partnerji sodelovali pri iskanju in ohranjanju 
zgodovinskih virov o čevljarstvu v kraju in njegovem razvoju od začetka do danes, hkrati pa si bodo 
prizadevali, da se bo čevljarska tradicija (tako tradicionalna kot industrijska) v kraju ohranjala tudi 
v prihodnje, kar bo pomenilo tudi delovna mesta za prebivalce občine in okoliških krajev. Dodatno 
bodo vsi partnerji predstavili razvoj čevljarstva v Žireh skozi promocijski video, skupaj pa bosta 
delavnica Alojz Karner in Alpina izdelala tudi potujočo razstavo, ki bo predstavljala čevljarsko obrt 
na Žirovskem ter zgodovino tovarne Alpina. 
 
Vrednost projektnih aktivnosti Občine Žiri znaša 12.443,04 EUR, izvajale pa se bodo v letih 2019-
2020. Pričakovano sofinanciranje iz sredstev CLLD znaša 9.028,79. 
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04.7.1.05.06 E-NOSTAVNO NA KOLO 

Namen in cilj 
S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko 
občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno 
primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin. Operacija E-nostavno na kolo tako 
prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v  podporno infrastrukturo/opremo, 
ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh  ter dodajanjem 
vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. 
Vključuje: 
• investicije v infrastrukturo,                                  
• usposabljanje osebja gostinskih subjektov, 
• izmenjavo izkušenj in znanj ter njihovo implementacijo, 
• razvoj storitev in novih proizvodov, 
• vključevanje ranljivih skupin ter 
• promocijo.                                
Občine in javni zavodi so partnerji v operaciji, ki bodo poskrbeli za infrastrukturni del operacije: 
nakup in postavitev stojal za kolesa, servisnih stebričkov, e-polnilnic, e-koles in navadnih koles ter 
ureditev počivališč za kolesarje z mizami in klopmi. S tem se bodo zagotovila kolesarjem prijazna 
postajališča, ki jih bomo povezali tudi s kolesarjem prijaznimi ponudniki. Poseben poudarek 
operacije bo na promociji novih turističnih produktov ter pomenu in spodbujanju trajnostne 
mobilnosti, kar bomo zagotovili s pomočjo različnih promocijskih dogodkov in materialov ter 
priprave zemljevida kolesarskih poti z označenimi postajališči in ponudniki. Del aktivnosti bo 
namenjen ranljivim ciljnim skupinam ter njihovi socialni vključenosti. 
Projekt sodelovanja med LAS se bo izvajal v primeru uspešne kandidature za sredstva CLLD v letih 
2019 in 2020. Vrednost aktivnosti Občine Žiri (nakup stojala za kolo, servisni stebriček s polnilcem 
za e-kolesa, nakup 8 kom e-koles) je 23.131,40 EUR, pričakovano sofinanciranje v višini 16.464,50 
EUR. 
 

04.7.1.05.07 LESNI FENIKS 
Namen in cilj 
Osrednji predmet predlagane operacije je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob 
sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne 
skupnosti) in preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavila občino in regijo na zemljevid 
trajnostno naravnanih območij in postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo 
tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, prezentacije filmov, 
delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces srednje šole ter končno praktično implementacijo 
ter prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi. 
V prijavljenem projektu bo primarnega pomena ozaveščanje širše javnosti glede splošne situacije 
o odpadkih ter specifično o možnostih uporabe odsluženega lesa. Za prehod v krožno 
gospodarstvo sta namreč ključna ozaveščenost in sodelovanje vseh akterjev družbe. To bo 
izvedeno z načrtovanimi javnimi dogodki, internimi izobraževanji v podjetju ter vpeljevanju vsebin 
v učni načrt srednje šole za lesarstvo Škofja loka. Preko učnega procesa in ob sodelovanju med 
podjetjem M Sora ter srednjo šolo bodo nastali izdelki, ki jih bo Občina Žiri uporabila in postavila 
kot del urbane infrastrukture. Ponovna uporaba kakovostnega odpadnega lesa za izdelke, ki bodo 
namenjeni dvigu kakovosti bivanjskega okolja lokalne skupnosti za njene ranljivejše člane (otroci 
in starejša generacija), ima veliko sporočilno vrednost glede namena prehoda v krožno 
gospodarstvo, saj ob skrbi za ohranjanje okolja daje priložnosti boljše izkoriščenosti kakovostnega 
lesa tako podjetju, kot skupnosti, v kateri to deluje. 
Na takšen način bo moč doseči največji učinek, saj bodo tako prebivalci lokalne skupnosti kot 
obiskovalci fizično uporabljali izdelke iz odsluženega lesa in poleg dodatnega ozaveščanja 
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izkustveno privzemali koncepte ponovne uporabe lesa in krožnega gospodarstva. Poleg tega je 
bila v Žireh identificirana potreba po lesenih klopeh ob sprehajalnih poteh ter lesenih elementih 
za opremo naravnega kopališča ob reki Sori, s čimer bo učinek le še večji. 
Pomembna dodana vrednost projekta pa je tudi vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, 
izobraževalnimi (delno tudi raziskovalno) ustanovami in lokalno skupnostjo. Takšno sodelovanje 
predstavlja vzoren primer četverne vijačnice (quadruple helix) na področju trajnostnega razvoja, 
kar je v skladu s smernicami Evropske komisije. S projektom želimo torej pokazati, da je odslužen 
les uporabna surovina, ki jo je moč ponovno uporabiti ter praktično prikazati učinkovito 
sodelovanja med akterji iz različnih sfer. 
b. STRATEŠKI CILJI INVESTICIJE 
Namen operacije je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja 
odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, 
možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.  
c. IZVEDBENI CILJI 
Operativni cilji operacije so 
o izvedba sklopa aktivnosti aktivnega osveščanja širše javnosti 
o izvedba pilotnega projekta uporabe odsluženega lesa ali lesnih ostankov za izdelavo urbane 
opreme v lokalni skupnosti kot primer dobre prakse preprečevanja nastajanja odpadkov in 
ponovne uporabe. 
 
Izvedba celotnega projekta je predvidena v dveh fazah, ki se bosta terminsko izvajali: 

 Začetek Zaključek 

Faza 1: 1.9. 2019 30.4.2020 

Faza 2: 1.5.2020 30.11.2020 

V projekt je vključenih pet projektnih partnerjev: Lokatur kot vodilni partner, M Sora, Občina Žiri, 
Razvojna agencija Sora in Šolski center Škofja Loka. 

Vloga partnerjev v projektu:  

Faza 1: 

Vodilni partner - LOKATUR: 

V prvi fazi bo vodilni partner izvedel IZMENJAVO DOBRIH PRAKS NA PODROČJU PONOVNE UPORABE 
SUROVIN s partnerjem iz tujine. Za namen obveščanja širše javnosti bo postavil SPLETNO STRAN 
projekta. Skrbel bo za KOORDINACIJO PROJEKTNIH AKTIVNOSTI prve faze ter zagotovil pripravo 
vmesnega poročila ter zahtevka. 

Partner 1 - M SORA: 

V sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka bo izdelana raziskava s predlogi za razširitev učnega 
procesa, ki ga srednja lesarska šola uporablja za izobraževanje bodočih lesarjev. Raziskava bo 
vključevala RAZISKAVO POSEBNOSTI RAZVOJA IZDELKOV IZ ODSLUŽENEGA LESA in INOVATIVNIH 
MOŽNOSTI OBLIKOVANJA IN IZDELAVE IZDELKOV IZ ODSLUŽENEGA LESA (REUSE DESIGN). Skupaj z 
dijaki bodo izdelali NAČRTA URBANE OPREME (KLOPI, OPREME KOPALIŠČA) iz odsluženega lesa, in 
sicer preko IZVEDBE NATEČAJA ZA NAJBOLJŠE OBLIKOVANJE elementov urbane opreme. Za dijake 
bodo pripravili in izvedli PREDAVANJA, prav tako v sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka. Kot 
priprava na izdelavo urbane opreme bodo opravili IZBIRO, ANALIZO IN PRIPRAVO ODSLUŽENEGA 
LESA - VHODNEGA MATERIALA ter RAZVOJ IN IZRIS NAČRTOV IZDELKOV. Javnost bodo obveščali z 
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OBJAVO PRISPEVKOV IN OGLASOV V LOKALNIH MEDIJIH in PREDSTAVITVIJO NA STROKOVNIH 
SREČANJIH.  

Partner 2 - OBČINA ŽIRI: 

Za namen osveščanja javnosti bodo potekale pripravljalne aktivnosti za IZDELAVO PROMOCIJSKEGA 
VIDEA. Skrbeli bodo za izvedbo načrtnega informiranja preko DRUŽABNIH OMREŽIJ v času trajanja 
projekta ter  preko LOKALNIH IN NACIONALNIH MEDIJEV. 

Partner 3 - RAZVOJNA AGENCIJA SORA: 

Na celotnem območju LAS bo izveden sklop PREDAVANJ IN FILMSKIH PROJEKCIJ na temo 
zmanjševanja količine in preprečevanja nastajanja odpadkov za občane (les, plastika, hrana, tekstil). 
Ob začetku projekta bo v Žireh izvedena NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA. Partner projekta bo 
sodeloval pri pripravi in izvedbi aktivnosti projekta: Izmenjava dobrih praks na področju ponovne 
uporabe, pripravi novic na družabnih omrežjih in objavi prispevkov in oglasov v lokalnih medijih. 

Partner 4 ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA: 

V sodelovanju z M Soro odo skupaj z dijaki sodelovali pri RAZISKAVI POSEBNOSTI RAZVOJA IZDELKOV 
IZ ODSLUŽENEGA LESA in INOVATIVNIH MOŽNOSTI OBLIKOVANJA IN IZDELAVE IZDELKOV IZ 
ODSLUŽENEGA LESA (REUSE DESIGN). Dijaki bodo aktivno vključeni v IZDELAVO NAČRTA URBANE 
OPREME IZ ODSLUŽENEGA LESA, saj bodo lahko sodelovali na NATEČAJU ZA NAJBOLJŠE 
OBLIKOVANJE. V sodelovanju z M SORA bo izvedeno tudi PREDAVANJE STROKOVNJAKOV IZ 
INDUSTRIJE ZA DIJAKE. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV bo potekalo v fazi IZBIRE, ANALIZE IN 
PRIPRAVE ODSLUŽENEGA LESA -  VHODNEGA MATERIALA in pri RAZVOJU IN IZRISU NAČRTOV 
IZDELKOV.  

Faza 2: 

Vodilni partner - LOKATUR: 

Partner bo v teku celotnega projekta skrbel za OSVEŽEVANJE SPLETNE STRANI. Zagotovil bo 
KOORDINACIJO PROJEKTNIH AKTIVNOSTI v drugi fazi ter pripravo končnega poročila in zahtevka.  

Partner 1 - M SORA: 

V drugi fazi bo dejansko IZDELANA URBANA OPREMA IZ ODSLUŽENEGA LESA. Partner bo skrbel za 
obveščanje javnosti z OBJAVO PRISPEVKOV IN OGLASOV V LOKALNIH MEDIJIH. 

Partner 2 - OBČINA ŽIRI: 

Partner bo izvedel POSTAVITEV URBANE OPREME - klopi, opreme kopališča - na predvidena mesta v 
občini Žiri. Na kopališču bo postavljen BIOLOŠKI WC. Izveden bo dogodek - OTVORITVE KOPALIŠČA, ki 
bo združen z IZVEDBO OKROGLE MIZE na temo krožnega gospodarstva. V drugi fazi bo dokončana 
IZDELAVA PROMOCIJSKEGA VIDEA. Partner bo tudi v drugi fazi skrbel za obveščanje javnosti preko 
DRUŽABNIH OMREŽIJ in LOKALNIH IN NACIONALNIH MEDIJEV. Za zagotavljanje trajnosti projekta bo 
postavljena INFORMATIVNA TABLA. 

Partner 3 - RAZVOJNA AGENCIJA SORA: 

Partner bo na celotnem območju LAS  izvedel drugi sklop PREDAVANJ na temo ponovne uporabe 
surovin in zmanjševanja odpadkov, ter DELAVNIC na temo obnove lesenega stavbnega pohištva. 
Partner projekta bo sodeloval pri pripravi in izvedbi aktivnosti projekta: izvedbi izdelave 
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promocijskega videa, izvedbi okrogle mize in otvoritev kopališča, pripravi novic na družabnih 
omrežjih, objavi prispevkov in oglasov v lokalnih medijih. 

Partner 4 - ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA: 

Partner bo vključen v izdelavo urbane opreme v M Sori. 

Osnovna sredstva, pridobljena v okviru projekta, bodo po zaključku le-tega v upravljanju Občine Žiri. 

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA  

 Viri financiranja Vodilni partner Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Skupaj 
1. Lastna udeležba 2.263,97 4.508,94 8.484,05 4.374,86 558,36 20.190,18 1. Lastna sredstva  2,263,97 4.508,94 8,484,05 4.374,86 408,06 20.039,88 2. Prispevek v naravi 0,00 0,00 0,00 0,00 150,30 150,30 

2. Zaprošen znesek za 
sofinanciranje iz sredstev CLLD 10.915,53 17.262,82 23.333,99 15.229,50 3.164,04 69.905,88 

3. Viri skupaj (1+2) 13.179,50 21.771,76 31.818,04 19.604,36 3.722,40 90.096,06 

 
 

13.1.2.03 UREDITEV SORTIRNICE KOMUNALNIH ODPADKOV OSOJNICA 
 
Investicijska dokumentacja: 
DIIP april 2013, št. 351-2-0020/2009-13 
 
Namen in cilji: 
Legalizacija in rekonstrukcija obstoječega prekladališča in sortirnice odpadkov. Gre za utrditev in 
ustrezno ureditev površin, na katerih bodo postavljeni zabojniki za zbiranje različnih vrst odpadkov. 
Vsa mesta odlaganja bodo ustrezno označena glede na vrsto odpadkov. Kompostiranje ni 
predvideno. Odlagalni in dovozni plato bosta površinsko utrjena z betonom. Plato bo po robovih 
zavarovan z betonskimi robniki, da ne bi prihajalo do nenadzorovanega prelivanja v okolje. 
Postavljeni bosta dve montažni nadstrešnici v jekleni konstrukciji, s pločevinasto kritino.  
Predvidena je legalizacija izvedenega mostu čez vodotok Osojnica. 
Potrebna je izvedba priključka na regionalno cesto preko mostu s platojem za čakanje vozil in cestno 
razsvetljavo. 
Potrebno je izvesti delno regulacijo struge potoka Osojnica zaradi reševanja poplavne problematike.  
Za zaščito sortirnice proti zdrsom  iz zalednih bregov bo zgrajen oporni zid z žično ograjo ob celotni 
južni in zahodni strani sortirnice. Za preprečitev nekontroliranega dostopa oseb in divjadi se bo 
področje ogradilo z ograjo iz žičnega pletiva. 
 
Stanje projekta 
Investicija je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje, v letu 2019 bo izvedeno zapoznelo 
delno plačilo računa za izdelavo nadstreška.  
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IV .   IZVAJANJE  UKR EPOV ZA  URESNIČIT EV VIZ I JE  IN  STR ATEGIJE   
OBČINE  ŽIRI  

 

I .  S T E B E R :  G O S P O D A R S T V O  
 

1. Industrija, podjetništvo in obrt (ponudba delovnih mest in malega gospodarstva) 
 nove prostorske možnosti 

V letu 2019 bomo nadaljevali s komunalnim urejanjem industrijske cone.  
 V pripravi je projekt ureditve najstarejšega dela Industrijske ulice od uvoza iz Loške 

ceste proti Ledinici, zaradi uvoza z državne ceste in vodotoka bo potrebno pridobiti 
potrebna soglasja; glede na prostorske pogoje širitev ceste ne pride v poštev, zato 
predvidevamo uvedbo enosmernega režima prometa za tovorna vozila.  

 Zaradi načrtovane širitve podjetja Poclain smo izvedli menjavo zemljišč med Poclainom 
in nekdanjo žago, v pripravi je projekt prestavitve ceste, ki bo po novem potekala na 
mestu kjer je bila žaga. 

 Dogovarjamo se tudi za odkup zemljišč med Etiketo in Alpino, kar je predpogoj za 
gradnjo novega kraka ceste na tem delu in vzpostavitev krožne povezave. 

 Financirali pa bomo tudi nakup zemljišč in gradnjo kraka ceste med objektom Likovič 
in M Sora, dela so bila že delno izvedena v letu 2016. 

Nadaljevali bomo s prizadevanji za gradnjo optičnega telekomunikacijskega omrežja na 
območju tako imenovanih sivih lis, torej izven območja goste naseljenosti, kjer se bo izkazalo 
da ni interesa za gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. Načrtujemo prijavo na razpis za 
pridobitev tako imenovanih Junkerjevih sredstev oziroma državnih sredstev.    
Občina Žiri spremlja razvojne načrte podjetij na rednih srečanjih z direktorji in se tako seznanja 
z njihovimi potrebami glede nadaljnjega komunalnega urejanja.   

 spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti  
V preteklih dveh letih smo v prostorih nekdanjega Mizarskega podjetna na Dobračevi v 
sodelovanju z M Soro in na pobudo nekaterih podjetnih mladih oblikovali tako imenovani 
Coworking center Mizarnica. Gre za opremljen prostor, ki je na voljo podjetnikom začetnikom. 
V okviru dejavnosti Razvojne agencije Sora bomo tudi v letu 2019 sofinancirali izvedbo 
podjetniškega krožka v OŠ Žiri.  

 finančne spodbude  
Tudi v letu 2019 bomo del proračunskih sredstev namenili za delovanje kreditne sheme, ki 
deluje pri Razvojni agenciji Sora, in nudi ugodnejše kredite podjetnikom in kmetom.  

 mreženje, grozdenje, partnerstva  
V okviru programa razvoja podeželja bomo v letu 2019 preko Razvojne agencije Sora 
nadaljevali s sofinanciranjem blagovne znamke Babica Jerca in dedek Jaka -  naravni izdelki iz 
škofjeloških hribov.   

 spodbujanje endogenih potencialov  
V organizaciji Razvojne agencije Sora bo dvakrat mesečno potekala tržnica domačih izdelkov.  

 
2. Turizem (turistična ponudba) 
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 povezava celoletne turistične ponudbe v občini Žiri in regiji  
Preko Razvojne agencije Sora bomo tudi v letu 2019 pripravljali mesečni koledar prireditev in 
se vključevali v skupno promocijo škofjeloškega območja.  

 ključne turistične prireditve s tendenco razvoja  
Sodelovali bomo pri izvedbi klekljarskih dni, tako kot vsa leta pa bomo preko razpisa podprli 
tudi prireditelje ostalih večjih prireditev. 
V letu 2019 načrtujemo ponovno izvedbo spektakla Bitka na Rupnikovi liniji. 
Organiziramo dogodek Živimo Žiri, kjer želimo s prireditvijo prikazati kako bi lahko družabno 
oživeli center Žirov. Pri prireditvi sodelujejo žirovska društva. Ta dogodek je namenjen tudi za 
povezovanje in združevanje različnih društev med sabo. 

 prenočišča  
V sklopu urejanja območja Pustotnika načrtujemo izvedbo postajališč za avtodome.  

 novi programi in projekti  
Nadaljevali bomo s projektom urejanja območja Pustotnik, v izdelavi je OPPN in načrt 
urejanja, če se bo pokazala možnost pridobitve dodatnih sredstev na razpisih, se bomo 
odločili tudi za izvedbo večjih posegov. Izdelan je bil plato kopalne ploščadi.  
Nadaljevali bomo z načrtovanjem kolesarskih povezav v smeri povezave z občino Gorenja 
vas-Poljane in vključitve v regijsko / medregijsko mrežo kolesarskih povezav.  
 

3. Kmetijstvo (izkoriščenost potenciala kmetijstva) 
 projekti 

Občina Žiri se aktivno vključuje v Lokalno akcijsko skupino (LAS) loškega pogorja, preko katere 
je mogoče kandidirati za tako imenovana CLLD sredstva – evropska sredstva, ki v novem 
programskem obdobju izvirajo iz dveh skladov, kmetijskega in regionalnega. V letu 2019 
bomo s pomočjo CLLD sredstev izvajali projekta Impresije Škofjeloškega in Učni vrtovi – 
učilnice v naravi, ki sta že odobrena, na odobritev pa čakajo še projekt Lesni feniks in projekti 
sodelovanja med LAS – Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost in E-nostavno 
na kolo. 

 turistične kmetije  
 kmetijski produkti  

Tudi v letu 2019 bomo preko razpisa sofinancirali investicije v kmetijsko opremo, v razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, strokovno izobraževanje kmetov in delovanje društev.   

 
4. Stanovanjska gradnja (ponudba stanovanj) 
 dopolnjevanje prostorskega načrta občine  

V letu 2019 nadaljujemo s postopkom spremembe OPN. V pripravi je tudi OPPN ob Jezerski 
ulici (možnost individualne stanovanjske gradnje za cca 35 objektov) in OPPN Obvoznica Žiri. 

 spodbujanje gradnje energetsko varčnih objektov  
 na ciljno skupino naravnana ponudba  

V pripravi so načrti za preureditev drugega nadstropja nekdanje policijske postaje (Jobstova 
9) v štiri stanovanjske enote. 

 

I I .  S T E B E R :  P R O M E T  

 
 državne ceste  
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V izvedbi je gradnja prvega odseka obvoznice od Petrola do nogometnega stadiona s 
krožiščem in uvozom do nove športne dvorane, v pripravi pa je projekt nadaljnje gradnje 
obvoznice, ki ga pripravljamo v sodelovanju z DRSI. 
Z DRSC sodelujemo tudi pri urejanju cestnega omrežja v industrijski coni. 
Projekt ureditve pločnikov na Selu z rekonstrukcijo mostu čez Zabrežnik bo zaključen v letu 
2019, v pripravi pa je projekt razširitve ovinka pri Cenetu. 

 občinske ceste  
Prioritetno se bodo urejale naslednje ulice oziroma ceste: 
- Prvomajska 
- Ulica Maksima Sedeja 
- Sejmiška 
- Dražgoška  
- Pot na Koče 
- Novovaška (gradnja pločnikov) 
- Hobovše-Pretovč-Selo 
- Mrzli vrh.  

 kolesarske steze  
V letu 2019 bomo nadaljevali s pripravo načrtov za izvedbo kolesarskih stez in iskali možnosti 
za pridobitev dodatnih sredstev za njihovo izvedbo. Kolesarske steze so bile prepoznane kot 
prednostni regijski projekt, zato pričakujemo izvedbo skupnih aktivnosti na nivoju gorenjske 
regije. Aktivno bomo sodelovali pri vzpostavitvi turističnega produkta “Gorenjsko kolesarsko 
omrežje”, kjer bomo v letu 2019 trase enotno označili s tablami na terenu.  
Prijavili smo se na CLLD projekt sodelovanja med LAS-i, s katerim želimo spodbujati razvoj 
kolesarjenja po Gorenjski oz. na Škofjeloškem, projekt se imenuje E-nostavno na kolo. 

 pločniki, bankine, sprehajalne poti  
 javna razsvetljava  
 javna parkirišča  

Nadaljevali bomo s pripravo načrtov za ureditev centra, v sklopu katerega je predvidena tudi 
selitev parkirnih mest izpred Zadružnega doma na prostor vzdolž kino dvorane. 

 kažipoti in označevanje  
 vzdrževanje  
 dostopnost do interneta, TV in telefonskega signala  
 javni prevoz  

 

I I I .  S T E B E R :  O K O L J E  
 

1. Področje varstva okolja (sledenje politikam EU) 
 vzdrževanje javnih površin  
 ravnanje z odpadki  
 ravnanje z odpadno vodo – kanalizacija in ČN  

Nadaljevali bomo s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacijskega omrežja na 
Selu in v Osojnici. 
Preko razpisa bomo sofinancirali gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. 

 vodooskrba  
Preko razpisa bomo sofinancirali obnovo vaških vodovodov. 

 projekti  
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2. Področje energetike (sledenje politikam EU) 
 projekti za zmanjševanje porabe energije  

V Občini Žiri se izvajajo aktivnosti energetskega managementa.  
V letu 2019 bomo pristopili k pripravi dokumentacije za energetsko sanacijo Zdravstvene 
postaje Žiri. 

 projekti energetske samozadostnosti  
 
3. Prostorsko planiranje 
 prilagajanje občinskega prostorskega načrta  

 

I V .  S T E B E R :  I Z O B R A Ž E V A N J E  
 

1. Predšolska vzgoja 
 materialni pogoji  

Dolgoročni razvoj prostorov vrtca je obravnavan v sklopu projekta gradnje športne dvorane in 
povezovalnega dela, v letu 2019 bomo nadaljevali z izvedbo navedene investicije.  

 čas obratovanja  
 vključenost v življenje lokalne skupnosti  

 
2. Izobraževanje 
 materialni pogoji  

Dolgoročni razvoj šolskega prostora je podobno kot prostori vrtca, obravnavan v sklopu 
projekta gradnje športne dvorane in povezovalnega dela. 

 vsebina dela  
Tudi v letu 2019 bomo financirali dva nadstandardna programa osnovne šole, in sicer delovanje 
čipkarske šole ter izvajanje programa zdravstveno telesne vzgoje. 
 

3. Izobraževalni programi za 3. generacijo  
 vsebina  

V letu 2019 bomo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka nadaljevali z izvedbo 
izobraževalnih programov, namenjenih različnim ciljnim skupinam, tudi tretji generaciji 
(računalniško opismenjevanje, učenje tujih jezikov, kompetenčna znanja…). 
 

V .  S T E B E R :  K V A L I T E T A  Ž I V L J E N J A  
 

1. Zdravstvena oskrba 
 objekti  

V letu 2019 bomo pristopili k izvedbi dokumentacije za energetsko sanacijo Zdravstvene 
postaje Žiri. 

 zdravstvene storitve  
V letu 2019 nameravamo ponovno zaprositi za povečanje delovnega časa fizioterapevta iz 1 na 
1,2. Potekale bodo tudi priprave na začetek dela kineziologa (predvidoma v letu 2019). 
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2. Kultura  
 objekti  
 projekti  

V okviru projekta Impresije Škofjeloškega se bomo tokrat posvetili najbolj prepoznavni kulturni 
dediščini kraja, čipki. V Čipkarski šoli Žiri bo potekala praktična delavnica pod vodstvom 
Čipkarske šole Idrija na temo digitalnega oblikovanja vzorcev čipk v mednarodni barvni skali. 
Nova pridobitev bo tudi izdaja učbenika za učence Čipkarske šole. 
V Muzeju Žiri se bomo lotili priprave koncepta postavitve stalne muzejske zbirke z naslovom 
Klekljana čipka v žirovski kotlini. V sodelovanju s kustosinjo iz Loškega muzeja bomo raziskali 
zgodovinska dejstva in uredili zbrano gradivo, zbrali kakovostne razstavne eksponate ter skupaj 
z arhitektko pripravili načrt postavitve razstave. Dejanska postavitev zbirke sicer ni predvidena 
v okviru projekta, postavljena pa bo instalacija sodobne čipke priznane žirovske umetnice 
Mance Ahlin. 
V muzeju bomo pripravili tudi avdio vodiče v tujih jezikih (angleščini, nemščini in italijanščini), 
ki bodo obiskovalcem iz tujine omogočali spoznavanje muzejskih vsebin s pomočjo tabličnega 
računalnika. 
Načrtujemo še označitev geološkega najdišča v Jarčji dolini, raziskali pa bomo tudi možnosti za 
predstavitev najdišča širši javnosti.   

 ključne prepoznavne prireditve  
Tudi v letu 2019 bomo preko razpisa podprli delovanje kulturnih društev, izvedbo kulturnih 
prireditev, založniške projekte, izdajanje Žirovskega občasnika, vzdrževanje objektov kulturne 
dediščine ter stroške kulturne dvorane.  
V sodelovanju z Loškim muzejem bo v maju postavljena razstava del slikarja Tomaža Kržišnika, 
nastal bo tudi zbornik razstave.  

 
3. Šport 
 športne površine in objekti  

V letu 2019 bo potekala gradnja večnamenske dvorane. 
 športni projekti in dogodki  

Preko vsakoletnega razpisa bomo sofinancirali izvajanje letnega programa športa. 
 
4. Varnost bivanja 
 projekti  

V sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom bomo tudi v letu 2019 izvajali 
občinski program varnosti. 

 društva in oprema  
 
5. Medsosedski odnosi 
 projekti druženja  

 
6. Sociala 
 pomoč ogroženim prebivalcem  
 projekti  

V letu 2019 pričakujemo, da bo koncesionar začel z gradnjo medgeneracijskega centra. 
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Občina Žiri bo sodelovala pri načrtovanju medgeneracijskega centra, aktivno pa se bo vključila 
v pripravo koncepta celotnega sklopa skrbi za starejše, ki ga pripravljamo v sodelovanju s 
patronažno službo in zdravniki. Imenovan je tudi častni odbor »Starosti prijazne občine«, ki 
sodeluje pri načrtovanju. 

 
7. Občinski organi in uprava 
 zaupanje prebivalcev v delovanje občinskih organov in uprave 
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DO  2019 2019 2020 2021 2022
NASLEDNJA 

LETA
04.3.2.13 UREDITEV CENTRA ŽIROV 902.999 232.999 25.000 25.000 300.000 320.000 0
04.3.2.25 OBVOZNICA ŽIRI 686.421 182.151 194.270 10.000 150.000 150.000 0
04.3.2.29 PLOČNIKI NOVA VAS - TOBO 116.289 11.630 0 7.876 96.783 0 0
04.3.2.30 PRVOMAJSKA ULICA 154.000 4.000 0 0 0 51.670 98.330
04.3.2.31 ULICA MAKSIMA SEDEJA 312.954 1.830 5.124 0 153.000 153.000 0
04.3.2.34.13 SELO - PRETOVČ - HOBOVŠE 126.903 5.563 0 0 121.340 0 0
04.3.2.37 KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE 1.636.950 14.950 0 0 437.000 930.000 255.000
04.3.2.37.3 LIKOVIČ-BODOČA OBVOZNICA 399.950 14.950 0 0 80.000 305.000 0

04.3.2.37.4
STARI DEL OB RAKULKU (ODSEK 1: KRIŽIŠČE LOŠKA - NOVO 
KRIŽIŠČE PRI IKI)

577.000 0 0 0 202.000 200.000 175.000

04.3.2.37.5 STARI DEL OB RAKULKU (ODSEK 2: NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI - 
KRIŽIŠČE PRI MAPRU)

280.000 0 0 0 100.000 100.000 80.000

04.3.2.37.6
STARI DEL OB RAKULKU (ODSEK 3: KRIŽIŠČE MAPRO - 
NAVEZAVA NA BODOČO OBVOZNICO)

380.000 0 0 0 55.000 325.000 0

DRAŽGOŠKA ULICA 150.000 0 0 0 50.000 100.000 0
POT NA KOČE 100.000 0 0 0 50.000 50.000 0

04.3.2.42 SEJMIŠKA ULICA 118.198 8.198 0 0 0 50.000 60.000
04.5.2.1 UREDITEV OBMOČJA PUSTOTNIK 340.149 155.149 0 0 85.000 100.000 0
04.5.2.02 KOLESARSKE POVEZAVE 106.006 2.006 2.000 2.000 0 50.000 50.000
13.2.2.08 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA SELO 812.710 8.335 0 17.000 450.000 337.375 0
16.2.2.01 ZDRAVSTVENI DOM - INV. VZDRŽ. (VEZANO NA MGC!) 40.000 0 15.000 25.000 0 0 0
SKUPAJ: 5.603.579 626.811 241.394 86.876 1.893.123 2.292.045 463.330

PROJEKTI V PRIPRAVI

PRORAČUNSKA  POSTAVKA

OCENA 
INVESTICIJ. 

VREDNOSTI EUR

PREDVIDENA DINAMIKA INVESTICIJSKIH ODHODKOV TER FINANCIRANJA
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O B R A Z L O Ž I T E V  P R O J E K T O V  V  P R I P R A V I  
 
UREDITEV CENTRA ŽIROV 

V letu 2016 je bila predstavljena idejna zasnova ureditve centra Žirov, ki predvideva izvedbo v dveh 
fazah, in sicer 

1. ureditev trga pred zadružnim domom (zmanjšanje števila parkirišč, sprememba 
prometnega režima – ukine se uvoz iz križišča, uvede se uvoz med blagovnico in Zadružnim 
domom, ureditev križišča Novovaške ulice, parkirišča vzdolž Zadružnega doma, kjer se 
sprosti prostor po rušenju Muhovcove hiše, izvedba pokritega tržnega prostora, ureditev 
brežine Račeve, izvedba kolesarske steze 

2. ukinitev parkirnih prostorov pred Zadružnim domom, ureditev trga, enosmerni promet za 
dostavo za Zadružnim domom in blagovnico. 

Stroški priprave idejnega projekta in doslej izdelane projektne dokumentacije znašajo 34.594 EUR. 
V letih 2016 in 2017 je bila odkupljena oz. odplačana Muhovcova hiša, strošek znaša 197.247 EUR. 
V letih 2019 in 2020 načrtujemo pripravo projektne dokumentacije - nadgradnjo idejne zasnove.  

 
OBVOZNICA ŽIRI 

Projekt obvoznice je že umeščen v proračun in NRP države, Občina Žiri pri tem sodeluje z odkupom 
zemljišč in delnim sofinanciranjem projektne dokumentacije.  
Celotni projekt obvoznice sestavljajo štirje odseki: 

1. od Petrola do nogometnega igrišča – ta odsek se izvaja, gradnja bo predvidoma zaključena v 
letu 2019;  

2. od nogometnega igrišča do potoka Rakulk – v pripravi IDP (z izjemo mostu čez Račevo, ki je na 
nivoju IDZ) 

3. od potoka Rakulk do navezave na regionalno cesto na Selu – pripravljen IDZ, potrebna bo 
sprememba prostorskega plana 

4. od logaškega mostu do ovinka nasproti kopališča v Pustotniku – izdelana IDZ.  
Gradnja prvega odseka zajema ureditev hodnikov za pešce, javno razsvetljavo ter prestavitev in zaščito 
vodovoda in kanalizacije. Doslej nastali stroški znašajo 182.151 EUR: 
 

04.3.2.25 OBVOZNICA ŽIRI  182.151 
04.3.2.25 OBVOZNICA ŽIRI  zemljišča 

dokumentacija 
gradnja pločniki 

80.512 
62.391 
15.331 

04.3.2.25.01 OBVOZNICA ŽIRI - OPPN, CVO OPPN 6.039 
04.3.2.25.02 OBVOZNICA ŽIRI - JAVNA RAZSVETLJAVA gradnja 2.921 
04.3.2.25.03 OBVOZNICA ŽIRI – PREST. IN ZAŠČITA VODOVODA gradnja 8.072 
04.3.2.25.04 OBVOZNICA ŽIRI – PREST. IN ZAŠČITA KANALIZACIJE gradnja 6.885 

 
Gradnja naslednjega odseka od Petrola do mostu pri Pustotniku je ocenjena na 300.000 EUR in bi se 
po predvidevanjih izvajala v letih 2020 in 2021. 

 
PLOČNIKI NOVA VAS-TOBO 
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Izdelan je del projektne dokumentacije (IDZ, geodetske storitve), v letu 2020 bo izdelan PGD v ocenjeni 
vrednosti 7.876 EUR, strošek gradnje in gradbenega nadzora je ocenjen na 96.783 EUR. 

 
PRVOMAJSKA ULICA 

Izdelan je del projektne dokumentacije (PZI) v vrednosti 4.000 EUR, strošek gradnje in gradbenega 
nadzora je ocenjen na 150.000 EUR. 

 
ULICA MAKSIMA SEDEJA 

Izdelan je del projektne dokumentacije (PZI) v vrednosti 1.830 EUR, v letu 2019 bo izdelan PGD v 
ocenjeni vrednosti 5.124 EUR, strošek gradnje in gradbenega nadzora je ocenjen na 306.000 EUR. 

 
SELO – PRETOVČ - HOBOVŠE 

V času močnih padavin v oktobru 2014 je povzročil veliko škode tudi hudournik Bukovška grapa v 
Hobovšah. Cesta LC 496022 Pretovč-Mostar, ki poteka po brežini struge hudournika, je bila močno 
poškodovana. Hudournik je na več mestih spodkopal nasip ceste, obenem so se nanjo z zgornje strani 
zgrnili usadi. Cesta je bila zasilno sanirana, tako je bil omogočen dostop nekaterim domačijam z 
območja Koprivnika do doline. Ker pa so bila sanacijska dela le začasna, obstaja velika nevarnost, da v 
primeru močnega neurja hudournik cesto ponovno uniči še v večjem obsegu. Zato je nujna trajna 
sanacija in zaščita nasipa pred delovanjem hudournika. 
V letu 2017 je bil izdelan projekt PZI v vrednosti 5.563,20 EUR in načrtovali smo tudi že izvedbo 
gradbenih del, za kar smo pričakovali sofinanciranje iz republiškega rezervnega sklada iz naslova 
sanacije škode po poplavah 2014. Vendar pa sofinanciranje ni bilo odobreno, zato nismo šli v izvedbo. 
Vrednost gradbenih del znaša 118.340 EUR, gradbeni nadzor 3.000 EUR. 
 

KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE 
V naslednjih letih načrtujemo komunalno opremljanje poslovne cone P1, ki zajema gradnjo cest, 
pločnikov ter ostale pripadajoče komunalne infrastrukture – javna razsvetljava, vodovod, kanalizacija, 
kabelska kanalizacija (TT, elektro itd). Prednostno se bo urejal odsek mimo Poclaina in Etikete, kjer gre 
za prestavitev obstoječe ceste zaradi širitve poslovnega objekta Poclaina (odsek 1 in 2, ki sta že 
obdelana v NRP). Načrtujemo rekonstrukcijo najstarejšega dela Industrijske ulice ob Rakulku. Nadaljnjo 
gradnjo odsekov narekuje vedno večje število poslovnih objektov v coni.  
Posamezni odseki so obdelani na nivoju idejne zasnove. Komunalno opremljanje je razdeljeno v 
naslednje odseke: 

- POCLAIN-ETIKETA-NORICA (ODSEK 1: NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI - DO KONCA ETIKETE) 
v NRP, predvidena izvedba v 2020 in 2021 

- POCLAIN-ETIKETA-NORICA (ODSEK 2: OD KONCA ETIKETE DO KRIŽIŠČA PRI NORICI) 
v NRP, predvidena izvedba v 2020 in 2021 

- LIKOVIČ-BODOČA OBVOZNICA 
- STARI DEL OB RAKULKU (ODSEK 1: KRIŽIŠČE LOŠKA - NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI) 

Izdelana je idejna zasnova projekta, v postopku je pridobivanje dela zemljišč (možen postopek 
razlastitve). 

- STARI DEL OB RAKULKU (ODSEK 2: NOVO KRIŽIŠČE PRI IKI - KRIŽIŠČE PRI MAPRU) 
- STARI DEL OB RAKULKU (ODSEK 3: KRIŽIŠČE MAPRO - NAVEZAVA NA BODOČO OBVOZNICO) 

 
DRAŽGOŠKA ULICA 
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Strošek rekonstrukcije ceste je ocenjen na 150.000 EUR. 
 
POT NA KOČE 

Strošek rekonstrukcije ceste je ocenjen na 100.000 EUR. 
 
SEJMIŠKA ULICA 

V letu 2018 je bil izdelan del projektne dokumentacije (PZI) v vrednosti 8.198 EUR, strošek gradnje in 
gradbenega nadzora je ocenjen na 110.000 EUR. 

 
UREDITEV OBMOČJA PUSTOTNIK 

Območje Pustotnika se nahaja na skrajnem južnem robu mesta Žiri, ob reki Sori. V preteklosti je bilo 
sicer močvirno in poplavno zemljišče deloma uporabljeno za deponijo gradbenih oziroma bioloških 
odpadkov. S sanacijo odlagališča se je nivo zemljišča dvignil, zato je območje postalo primerno za 
izvajanje raznih športno-rekreacijskih in prostočasnih aktivnosti. Tudi s prostorskimi akti Občine Žiri 
je območje predvideno za umestitev športnih, rekreacijskih in turističnih dejavnosti. 
V okviru območja je že našlo svoj prostor društvo konjarjev, uredili so lesen objekt in manežo, 
postavljeno je otroško igrišče, ob reki Sori je urejeno naravno kopališče. Prostor se uporablja tudi 
za izvedbo vsakoletnih množičnih prireditev (moto zbor, konjeniške dirke, itd). Z namenom smotrne 
izrabe prostora in s ciljem, da bi območje še bolj zaživelo in postalo zanimivo tako za občane Žirov 
kot za prehodne ali večdnevne obiskovalce, je Občina Žiri pristopila k izdelavi idejne zasnove 
celovite ureditve območja. Predvideno je postopno oziroma fazno urejanje, ki bo odvisno predvsem 
od možnosti angažiranja dodatnih denarnih virov oziroma investitorjev za posamezne faze, končna 
rešitev pa predvideva naslednje elemente: 
- prostor, namenjen konjeništvu (objekt in maneža, v obstoječi obliki) 
- letno kopališče (v obstoječi obliki) 
- otroško igrišče (v obstoječi obliki, z možnostjo širitve z dodatnimi igrali ali opremo za fitnes na 
prostem) 
- igrišče za odbojko na mivki, okolica se preuredi v terase z zatravljenimi tribunami 
- pretočni ribnik 
- prostor za piknike s potrebno opremo 
- večji prireditveni prostor z možnostjo postavitve večjega prireditvenega šotora  
- prostor za kampiranje (30 šotorov) in postajališča za avtodome (6 avtodomov) 
- namestitveni objekti – počitniške hišice (razvoj ideje bunkerjev Rupnikove linije) 
- osrednji gostinski objekt (restavracija / bar z manjšo lastno kuhinjo, recepcija kampa, tehnični 
prostori kampa, sanitarije, itd) 
- komunalna infrastruktura (dostopna cesta, parkirišča, vodovod, kanalizacija, elektrika, 
internet, mala čistilna naprava itd) 
- ulična / parkovna oprema (klopi, smetnjaki, luči, klančine za invalide) 
- hortikulturna in parkovna ureditev (sprehajališča, zasaditev itd). 
Rdeča nit oblikovanja kompleksa je razvita na ohranjanju in nadgradnji naravnih danosti na območju 
ureditve, kot so močvirski biotop, vodni viri - Sora s pritoki (s poplavnimi značilnostmi), avtohtona 
vegetacija, in na stavbni tipologiji bunkerja (Rupnikova linija) glede na zgodovinsko ozadje območja. 
Zemeljske mase (obstoječa deponija gradbenih odpadkov) so parcialno preoblikovane, zasajene z 
drevjem lokalnega tipa in mehko zatravljene. Obstoječ vodni biotop je nadgrajen v ribnik, na 
obstoječi lokaciji. Nujni - funkcionalni servisni prostori so umeščeni v teren in izdelani iz litega 
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betona, nad terenom pa se izkazujejo z interpretacijo ruralne funkcionalne arhitekture, v kovini, 
lesu in v manjšem obsegu tudi steklu. Mreža novih sprehajalnih poti in interventna cesta povezujejo 
posamezne programske ureditve (odbojka na mivki, kopališče s servisnim objektom, ribnik z 
gostinskim objektom, razgledni stolp s plezalno steno, kamping prostor, sprehajalna območja, 
konji…) tako, da se programi med seboj ne motijo, da je uporaba prostora varna in da je poudarjena 
vzdolžnost in fluidnost obstoječe lokacije. 
V letu 2013 je bilo izvedeno naravno kopališče na reki Sori, v letu 2017 še dodatno urejen plato 
kopališča v vrednosti 12.185 EUR in presaditev lip v znesku 3.319 EUR.  
V letu 2015 je bilo izvedeno igrišče za odbojko na mivki (faza 1) v skupni vrednosti 74.140 EUR, v 
letu 2016 je bil vzpostavljen videonadzor ter postavljena ograja in osvetlitev odbojkarskega igrišča 
v skupni vrednosti 15.454 EUR.  
Idejna zasnova je bila že predstavljena na seji občinskega sveta, strošek projektne dokumentacije 
je doslej znašal 25.393 EUR.  
V izdelavi je OPPN (delno plačilo že v letu 2016 v višini 7.930 EUR, v letu 2019 načrtovano 15.000 
EUR), ki predstavlja zazidalni načrt za bodoče urejanje območja. 
V naslednjih letih pa načrtujemo nadaljnje pridobivanje projektne dokumentacije (ocena 20.000 
EUR), ureditev postajališča za avtodome (ocena 50.000 EUR) ter ribnika (ocena 100.000 EUR). 
 

KOLESARSKE POVEZAVE  
II. etapa kolesarske povezave predvideva nadaljevanje kolesarske steze od točke, kjer se končuje I. 
etapa (Ledinica – Selo), proti občinski meji na Fužinah. Z II. fazo povezave se umika kolesarje z 
regionalne ceste skozi Selo ter povezuje z občino Gorenja vas – Poljane. Glede na to, da gre za 
projekt regionalnega pomena, za katerega so zainteresirane tudi vse gorenjske občine, se bo 
načrtovanje in morebitna kasnejša gradnja izvajalo v sodelovanju z ostalimi občinami in regijo, in 
pod pogojem pridobitve dodatnih finančnih sredstev.  

 
KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA SELO 

Predmet projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode naselja s 
priključkom na čistilno napravo in odvodom očiščenih voda v reko Soro. 
Glavni odvodni kanal je zasnovan v dolžini 1300 m od stanovanjskega objekta Selo 9, po trasi javne 
poti, preko potoka Zabrežnik, mimo objekta Selo 26, v končni fazi pa poteka ob reki Sori ter se 
priključuje na čistilno napravo. Skupna dolžina stranskih kanalov znaša skupaj 1500 m. Čistilna 
naprava je locirana ob reki Sori, vgradi se lahko tipska kompaktna čistilna naprava za 450 PE, 
izvedena pa bo na način, da so primarni usedalnik z zalogovnikom blata in prezračevalna enota ter 
naknadni usedalnik nameščeni v eni posodi. Čistilna naprava se vgradi pod zemljo, v AB korito, na 
vrhu mora imeti vgrajene pokrove za zmanjševanje hrupa v okolici in z možnostjo nadgraditve.  
Pripravljen je IDP, ki bo najprej predstavljen občanom Sela, nato gremo v pripravo PGD projekta. 
 

ZDRAVSTVENI DOM – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (VEZANO NA MEDGENERACIJSKI 
CENTER) 

V letu 2019 pričakujemo, da bo koncesionar začel z gradnjo medgeneracijskega centra. 
Občina Žiri bo sodelovala pri načrtovanju medgeneracijskega centra, aktivno pa se bo vključila v 
pripravo koncepta celotnega sklopa skrbi za starejše, ki ga pripravljamo v sodelovanju s patronažno 
službo in zdravniki. Imenovan je tudi častni odbor »Starosti prijazne občine«, ki sodeluje pri 
načrtovanju.  
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Obstoječi objekt zdravstvenega doma z lekarno bo vključen v celoten kompleks in povezan z novo 
zgrajeno stavbo. Potrebna bo torej adaptacija objekta, izvedba dvigala, vzporedno bo izpeljana 
energetska sanacija objekta – izolacija, stavbno okovje, itd, menjava ostrešja. 
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Ka drovs ki  na črt  za  leto  2019 

 

V skladu z 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l.RS št. 56/02 in dopolnitve) predlagamo 
občinskemu svetu Občine Žiri kadrovski načrt za leto 2019. 
 
V kadrovskem načrtu je prikazano dejansko stanje zaposlenosti po sistemiziranih delovnih mestih 
konec leta 2018 ter predvideno ciljno stanje zaposlenosti v skladu z delovnim področjem občinske 
uprave konec leta 2019. Upoštevana so delovna razmerja za nedoločen in za določen čas.  

 Stroški delovnega mesta Višji svetovalec za varstvo okolja in gospodarstvo se delijo v razmerju 
30% na stroškovno mesto 1053 - RO ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV in 70% na 
stroškovno mesto 1052 - RO KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA. 

 Stroški delovnega mesta Upravljavec sistema se delijo v razmerju 50% na stroškovno mesto 
1051 -   RO VODOOSKRBA in 50% na stroškovno mesto 1052 - RO KANALIZACIJA, ČISTILNA 
NAPRAVA. 

 Na delovnem mestu Hišnik IV je javni uslužbenec zaposlen za skrajšani (polovični) delovni čas. 
 Na delovnem mestu Komunalni delavec II (ST) je javna uslužbenka zaposlena za skrajšani 

(polovični) delovni čas, v letu 2019 načrtujemo zaposlitev za nedoločen čas (sedaj za določen 
čas). 

 
Najvišje možno število dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju je en dijak oz. študent na 
mesec v uradu župana.  
 
Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom proračuna Občine Žiri za leto 2019 na osnovi 
finančnega ovrednotenja kadrovskega načrta.  
 
 
Štev.:  
Datum:         Župan  
        mag. Janez Žakelj 
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KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 
 

sistemizirana delovna mesta delež 
del. 
časa  

dejansko 
stanje 12/2018 

ciljno stanje 
12/2019 

ne
do

l. 
ča

s 

do
lo

č. 
ča

s 

ne
do

l. 
ča

s 

do
lo

č. 
ča

s 

 
URAD ŽUPANA: 

 skupaj 
zasedenih 

delovnih mest:  
11 

skupaj 
zasedenih 

delovnih mest: 
11 

direktor občinske uprave (UP) 1,00  1  1 

višji svetovalec za investicije (U) 1,00 0  0  

poslovni sekretar VI – vodja sprejemne pisarne (ST) 1,00 1  1  

svetovalec za družbene dejavnosti in kmetijstvo (U) 1,00 1  1  

višji svetovalec za proračun (U) 1,00 1  1  

računovodja VII/2-II (ST) 1,00 1  1  

višji svetovalec za komunalno infrastrukturo (U) 1,00 1  1  

hišnik IV (ST) 0,50 1  1  

strokovni sodelavec za turizem in kulturo (ST) 1,00 1  1  

komunalni delavec II (ST) 
 

1,00 
0,50 

1 
 

 
1 

1 
1 

 
 

višji svetovalec za investicije (U) 1,00 1  1  

 
REŽIJSKI OBRAT: 

 skupaj: 
4 

skupaj: 
4 

saldakontist V (ST) 1,00 1  1  

upravljalec sistema V (ST) 1,00 1  1  

komunalni delavec III – vzdrževalec sortirnice odpadkov (ST) 1,00 1  1  

višji svetovalec za varstvo okolja in urejanje prostora (U) 1,00 1  1  

 
VSE SKUPAJ: 

 15 delovnih 
mest 

15 delovnih 
mest 

 
UP = uradniški položaj 
U = uradniško delovno mesto 
ST = strokovno tehnično delovno mesto 
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PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2019

NAMENSKI PRIHODEK ZAKONSKA OSNOVA NAMEN PORABE
stanje 31.12. 

preteklega leta prihodki
PP  IN KONTO 

PRIHODKA odhodki
PP IN KONTO 

ODHODKA
stanje 31.12. 
tekočega leta

prihodki proračunskega sklada – SS ZJF odhodki SS 610.451,69 45.000,00 2.3.1 / 710302,  
2.3.2 / 720001

16.200,00 16.1.1.1
16.1.1.3
16.1.2.2

639.251,69

prihodki proračunskega sklada – rezervni sklad ZJF koriščenje rezerve 50.131,04 45.000,00 01.1.1.5 / 
910000

0,00 2.0.0.01 95.131,04

prihodki od prodaje ali zamenjave premoženja ZJF nakup premoženja 0,00 283.073,00 1.1.3 / 722100, 
722200, 720099

283.073,00 09.2.2.08.01 0,00

turistična taksa odlok o TT turizem 0,00 1.200,00 1.1.2 / 704704 1.200,00 04.5.1.9 0,00

prihodki iz naslova podeljenih koncesij (lovstvo) 29. čl. ZDL v skladu z odlokom 0,00 1.000,00 1.1.1. / 710306 1.000,00 08.3.1.12 / 
412000

0,00

prejeta sredstva iz državnega pror. In drugih virov za 
investicije in projekte:

21.čl. ZFO-1 
(nepovratna sredstva)

investicije (večnamenska 
dvorana)

0,00 83.922,00 1.2.2. / 740001 83.922,00 16.2.2.05.1 0,00

21.čl. ZFO-1 (povratna 
sredstva)

investicije (večnamenska 
dvorana)

0,00 83.922,00 4.1.3 / 500307 83.922,00 16.2.2.05.1 0,00

razpis MJU - skupna 
občinska urpava

sofin. skupne obč. uprave 0,00 11.500,00 1.2.2 / 740004 11.500,00 01.1.1.09 / 
413500

0,00

CLLD razpis Lokalna učna središča -3.220,00 3.220,00 1.2.2 / 741201 0,00

razpis Fundacije za 
šport

večnamenska dvorana 
(2019)

0,00 85.000,00 1.2.2 / 740301 85.000,00 16.2.2.05.1 0,00

razpis Fundacije za 
šport

večnamenska dvorana 
(2018)

0,00 34.000,00 1.2.2 / 740301 34.000,00 16.2.2.05.1 0,00

razpis MKGP vzdrževanje gozdnih cest 0,00 3.000,00 1.2.2./.740004 3.000,00 04.1.1.2 / 
402503

0,00

požarna taksa 58.ČL. Z o varstvu pred 
požarom

vozila, oprema 0,00 8.000,00 1.2.2. / 740001 8.000,00 03.2.0.1 / 
431000

0,00

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest Z o gozdovih, Uredba vzdrž. gozd. cest 0,00 2.000,00 1.1.2 / 704708 2.000,00 04.1.1.2 / 
402503

0,00

15.000,00 04.3.2.25.04

5.000,00 13.2.2.10

0,00 110.000,00 1.1.2 / 714105 110.000,00 16.2.2.05.15 0,00

20.683,932.1.8 / 704700

prihodki od komunalnih prispevkov odlok o KP investicije – infrastr. 
(parkirišča, zelenice šolsko 
športni kompleks)

30.000,0012.907,00investicije v GJI (obvoznica)113., 149. čl. ZVOprihodki od okoljskih dajatev
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2.223,07 16.2.2.05.12

10.000,00 04.3.2.25.03

3.065,00 13.1.2.03

30.000,00 14.2.0.05

2.613,24 09.2.2.09.22

1.151.982,51 1.395.101,20
966.999,59

640.034,54del 2.1.1., 
2.1.2., 2.1.3.

204.000,00481.712,78investicije v GJIZJGJSprihodki od amortizacije (GJS)
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Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri  /  tel. - 04 50 50 700  /  fax - 04 51 05 444  /  obcina.ziri@ziri.si  /  www.ziri.si 

 
 

 

Štev.: 478-0013/2019-1 

Datum: 21.3.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽIRI 
ZA LETI 2019 IN 2020 

 

 

 

 

 

 

Pravne podlage: 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 
47/13-ZDU1G, 50/14, 90/14-ZDU1I, 14/15 - ZUUJFO) 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14) 

- Statut Občine Žiri (Ur. l. RS št. 94/11) 

 

          Župan 
          mag. Janez Žakelj 
 
 
 
 
 
 

Žiri, februar 2019 
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NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

Okvirna lokacija
(parc. št., k.o., Občina 
v kateri se nepremična 
nahaja)

Proračunsk
a postavka

2019 2020

1.1.1.

Del 548/1 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

Benedičič Edo

1.1.2.

Del 549/1 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

1.1.3.

Del 550/10 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

1.1.4.

Del 573/13 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

Jereb Milan

1.1.5.

Del 551/2 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

Potočnik Martin

1.1.6.

Del 857/2 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

RS

1.1.7.

Del 548/2 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

1.1.8.

Del 496 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

4443,00

Pričakovano leto realizacije

Kolesarske povezave

1.    NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2019 IN 2020

1.1.   NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

Zap. Okvirna velikost m2 Vrsta 
nepremičnine – 
dejanska raba

Predvidena sredstva 
EUR

Lastništvo Ekonomska 
utemeljenost

200

Kmetijsko 
zemljišče

600,00

04.5.2.02

Odkup 
zemljišč za 
kolesarsko 
povezavo 
Ledinica - Selo

5
15,00

Stanonik Janez

100
300,00

55
165,00

Benedičič Edo

335
1005,00

skupaj 4443,00

430
1290,00

320
960,00

36
108,00
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1.1.9.
del 406/43 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri Seljak Tone

1.1.10.
del 461/5 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

L.F. AIR - CONDITIONAL 
D.O.O.

1.1.11.
del 461/6 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri

L.F. AIR - CONDITIONAL 
D.O.O.

1.1.12.
del 459/28 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri M Sora, d.d.

1.1.13.
del 459/30 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri M Sora, d.d.

22125,00

1.1.14.       

Del 395/70 k.o. 
Dobračeva, Občina Žiri Ventil trade d.o.o.

Menjava in 
odkup za 
cesto

1.1.15.       

Del 395/48 k.o. 
Dobračeva, Občina Žiri Vista, hidravlika, d.o.o. Odkup za 

cesto

19.750,00

1.1.16.
336/2 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri

Zemljišče

04.3.2.11 Kristan Žan Menjava 
zemljišč, 
geološko 
najdbišče

1.1.17.
138/6 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri

Zemljišče

04.3.2.11 Kristan Žan, Kristan Nina, 
Bogataj Minka, Kristan 
Alojzija

Odkup 
zemljišč - 
geološko 
najdbišče

2.149,61

Zemljišča za cesto v industrijski coni

25

Zemljišče

625,00

04.3.2.37.1

Menjava 
zemljišča71 1775,00

61 1525,00

Zemljišča za cesto Etiketa - Norica

660

Zemljišče

16.500,00
04.3.2.37.0

1
130 3.250,00

678 16950,00 Odkup 
zemljišča

71 1250,00
Skupaj 22125,00

375
796,46

Skupaj 2.149,61
Zemljišče za lokalno cesto Žiri - Koprivnik - Hobovše

Skupaj 19.750,00
Zemljišče pr Lukačk

873
1.353,15
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1.1.18.
110/2 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri Zemljišče 04.3.2.11 Kržišnik Bojan

Menjava 
zemljišč za 
potrebe 
lokalne 
ceste. 

1.1.19.
103/2 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri Zemljišče 04.3.2.11 Kržišnik Bojan

Odkup 
zemljišč

1.1.20.
105/4 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri Zemljišče 04.3.2.11 Kržišnik Bojan

Odkup 
zemljišč

1.1.21.
105/2 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri Zemljišče 04.3.2.11 Kržišnik Bojan

Odkup 
zemljišč

1.1.22.
106/2 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri Zemljišče 04.3.2.11 Kržišnik Bojan

Odkup 
zemljišč

1.647,00

1.1.23.
285/12 k.o. 2025 
Opale Zemljišče 04.3.2.11 Lazar Martin

Menjava 
zemljišč za 
potrebe 
javne poti. 4.741,00

50412,61 4443

Okvirna lokacija
(parc. št., k.o., Občina 
v kateri se nepremična 
nahaja) 2019 2020

844 844,00

74 74,00
Skupaj 1.647,00
Zemljišče za javno pot Podklanec - Izgorje

4741 4.741,00

108 108,00

222 222,00

399 399,00

SKUPAJ PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA: 54.855,61

1.2.   NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

Zap. Okvirna velikost m2 Vrsta 
nepremičnine – 
dejanska raba

Posplošena tržna 
vrednost v EUR

Predvidena 
metoda 

razpolaganj
a

Opombe Pričakovano leto realizacije

Nezazidano stavbno zemljišče v Plastuhovi grapi
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1.2.1.

860/27,*149 k.o. 
2022 Žirovski vrh, 
Občina Žiri

Nezazidano 
stavbno 
zemljišče

Prodaja z 
javnim 
zbiranjem 
ponudb

Prodaja nezazidanega 
stavbnega zemljišča, za 
katerega je že 
pripravljen načrt idejne 
ureditve stanovanjske 
hiše ter pridobljeni 
projektni pogoji. 24500,00

1.2.2.

Stanovanje št. 2 v 
stavbi št.  564 (Loška 
cesta 1, Žiri),  k.o. 
2021 Dobračeva, 
Občina Žiri (ID 2021-
564-2) Stanovanje

Javno 
zbiranje 
ponudb ali 
javna 
dražba

Najemnik je izrazil željo 
po odkupu stanovanja. 63300,00

1.2.3.

Del 863/22 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri

zemljišče - 
cesta

Neposred
na 
pogodba Menjava zemljišč

1.2.4.

Del 863/23 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri

zemljišče - 
cesta

Neposred
na 
pogodba Menjava zemljišč

2800,00

1.2.6.

854/33 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri

Zazidano 
stavbno 
zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Prodaja zazidanega 
stavbnega zemljišča, kot 
funkcionalnega zemljišča 
obstoječega objekta. 6580,00

Zemljišča za cesto v industrijski coni

52 1300,00

60 1500,00
Skupaj 2800,00

755 24500,00
Stanovanja na Loški cesti 1, Žiri

72,1 63300,00

Zazidano stavbno zemljišče Igriška ulica

188

6580,00
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1.2.7.

Del 395/20 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri Zemljišče

Neposred
na 
pogodba Menjava za cesto 10750,00

1.2.10.
Del 1648 k.o. 2023 
Žiri, Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Odkup zemljišča 
Petkovšek

1.2.11.
Del 1648 k.o. 2023 
Žiri, Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Pivk

11184,25

1.2.12.

Del 829/4 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba Kogovšek, ocena 

1.2.13.

Del 829/4 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba Kavčič, ocena

4200,00

1.2.14.
476/7 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Menjava zemljišč - 
geološko najdbišče

1.2.15.
476/9 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Menjava zemljišč - 
geološko najdbišče

537,46

1.2.16.

del 376/3 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba Biljali 120,00

Zemljišče Osojnica

3527
9699,25

540
1485,00

Skupaj 11184,25

Zemljišča za cesto Etiketa - Norica

430 10750,00

Zemljišče pr Lukačk

525 404,25

173 133,21
Skupaj 537,46

Zemljišče Selo

18 630

102 3570
Skupaj 4200,00

Zemljišče Loška c. 1

2 120,00
Zemljišče za lokalno cesto Žiri - Koprivnik - Hobovše
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1.2.17.
483/2 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Menjava zemljišč za 
potrebe lokalne ceste. 

1.2.18.
483/4 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Menjava zemljišč za 
potrebe lokalne ceste. 

1.2.19.
484 k.o. 2020 
Ledinica, Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 
pogodba

Menjava zemljišč za 
potrebe lokalne ceste. 

1338,00

1.2.20.
853/6 k.o. Opale, 
Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 

pogodba
Menjava zemljišča za 

javno pot. 

1.2.21.
853/8 k.o. Opale, 
Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 

pogodba Prodaja zemljišča. 

1.2.22.
853/10 k.o. Opale, 
Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 

pogodba Prodaja zemljišča. 

1.2.23.
853/11 k.o. Opale, 
Občina Žiri zemljišče

Neposred
na 

pogodba
Menjava zemljišča za 

javno pot. 
2555,00

1.2.24.
626/7 k.o. Suha, 
Občina Škofja Loka

zemljišče z 
objektom

Neposred
na 
pogodba

Prodaja deleža 
Samskega doma v višini 
3% vrednosti po GURS-
u. Predvideno plačilo v 
treh delih. 24301,38

266 266,00

842 842,00
Skupaj 1338,00

230 230,00

527 527,00
Skupaj 2555,00
Samski dom, Škofja loka

236 72904,14

Zemljišče za javno pot Podklanec - Izgorje

1153 1153,00

410 410,00

465 465,00

Žigonova hiša, Škofja Loka
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1.2.25.

570/7 k.o. 2035 
Škofja Loka, Občina 
Škofja Loka

zemljišče z 
objektom

Neposred
na 
pogodba

Prodaja deleža Žigonove 
hiše v Škofji Loki v višini 
11,46 % vrednosti po 
GURS-u. Predvideno 
plačilo v treh delih. 28226,36

60364,71 120027,74

1.3.1.

354/14 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina 
Žiri zemljišče

1.3.2.
345/15 k.o. 2021 
Dobračeva zemljišče

SKUPAJ STVARNE PRAVICE 

Zap. Okvirna lokacija Okvirna 
velikost m2

Vrsta 
nepremični

ne

Predvidena 
sredstva EUR

Proračunsk
a postavka

Lastništvo Predvideno 
trajanje 
najem. 

razmerja

Ekonomska utemeljenost

1.4.1.     
19/3 k.o. 2021 
Dobračeva, Občina Žiri 6.400

zemljišče - 
pokopališče 4.090 12.1.0.03 Župnija Žiri 2019 Najem pokopališča

Identifikacijska oznaka 
nepremičnine

Vrsta 
nepremični

ne

Mesečna 
najemnina EUR

1.5.   NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM
Obstoječe najemne pogodbe:

604 84679,09
SKUPAJ RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 285447,94

1.4.   NAČRT NAJEMOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

letno nadomestilo

4190,00
Neposred

na 
pogodba

Ustanovitev stavbne 
pravice za namen 

gradnje doma 
upokojencev, za 

obdobje do 99 let338,00
Skupaj 4528,00

4528,00

1.3. USTANOVITEV STVARNIH PRAVIC

Ustanovitev stavbne pravice

1738

140
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Loška cesta 1 – št. 3 stanovanje 178,32

Loška cesta 1 – št. 2 stanovanje 217,89

Loška cesta 1 – št. 17 stanovanje 196,65

Jezerska ulica 16 – št. 1 stanovanje 156,54
Jezerska ulica 16 – št. 8

stanovanje 154,32
Jezerska ulica 16 – št. 9

stanovanje 158,05

Polje 37 – št. 2 stanovanje 111,69

Polje 37 – št. 3 stanovanje 177,64

Partizanska c. 5 – št. 7 stanovanje 188,23

Partizanska c. 7 – št. 4 stanovanje 101,56
Partizanska c. 11 – št. 

2 stanovanje 106,4

Triglavska c. 12 – št. 3 stanovanje 203,51

Triglavska c. 12 – št. 5 stanovanje 151,4

Triglavska c. 14 – št. 2 stanovanje 89,71

Triglavska c. 14 – št. 8 stanovanje 90,99

Jobstova 9 – št. 1 stanovanje 258,27

Trg svobode 9 – št. 2 stanovanje 45,01

Trg svobode 9 – št. 3 stanovanje 122,23

Trg svobode 9 – št. 1 stanovanje 36,01
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Trg svobode 9 – št. 4 stanovanje 165,71
Trg svobode 9 – enota 

03927 
poslovni 
prostor

24,27

Trg svobode 9 – enota 
03928

poslovni 
prostor

145,28

Trg svobode 9 – enota 
03929

poslovni 
prostor

108,16

Trg svobode 9 – enota 
03930

poslovni 
prostor

152,65

Trg svobode 9 – enota 
03931

poslovni 
prostor

182,09

Trg svobode 9 – enota 
03932

poslovni 
prostor

156,23

Trg svobode 9 – enota 
03933

poslovni 
prostor

329,68

Trg svobode 9 – enota 
03934

poslovni 
prostor

490,08

Trg svobode 9 – enota 
03935

poslovni 
prostor

36,69

Trg svobode 9 – enota 
03936

poslovni 
prostor

36,69

Trg svobode 9 – enota 
04421

poslovni 
prostor

52,26

Trg svobode 9 poslovni 
prostor

brezplačno

Jobstova cesta 22 – 
zobna ordinacija

poslovni 
prostor

238,56

Loška cesta 17 – sejna 
soba DD Partizan

poslovni 
prostor

100,00/12

Loška cesta 17 – DD 
Partizan

poslovni 
prostor

brezplačno

Loška cesta 1 – 
Krajevni urad

poslovni 
prostor

brezplačno

Loška cesta 1 – mala 
sejna soba

poslovni 
prostor

brezplačno

Loška cesta 1 – 
poslanska pisarna

poslovni 
prostor

82,95
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Jobstova cesta 9 – 
sejna soba

poslovni 
prostor

14,28

mlekomat stavbno 
zemljišče

54,22

vrtički (8x) stavbno 
zemljišče

222,00/12

parkirni prostor v 
industrijski coni

stavbno 
zemljišče

915,00/12

zemljišče ob čistilni 
napravi

stavbno 
zemljišče

300,00/12

zemljišče Pustotnik stavbno 
zemljišče

brezplačno

kabelska kanalizacija infrastruktu
ra

70,8

Trg svobode 2, javna 
površina

del stavbe 328/5

zemljišče ob čistilni 
napravi - poligon

zemljišče 300/12

najem prostorov v 
KSSŽ prostor 290/12

NAČRT PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

2.    NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

2.1.   NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA (odplačni način 
v posamični vrednosti nad 10.000 EUR)

V letu 2019 in 2020 ne načrtujemo nakupov premičnega premoženja v vrednosti nad 10.000 EUR.

2.2.   NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM (v posamični vrednosti nad 10.000 EUR)

V letu 2019 in 2020 ne načrtujemo razpolaganja s premičnim premoženjem v vrednosti nad 10.000 EUR.
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Količina
124
1076

0,7383%

Delnice Gorenjske banke in Gorenjske gradbene družbe so bile pridobljene po delitvenih bilanci. 
Delež v obeh družbah je majhen, zato nimamo bistvenega vpliva na poslovno politiko in ključne odločitve. Ker kapitalska naložba v gospodarski družbi ne
predstavlja strateške naložbe za občino, katero bi bilo potrebno ohraniti zaradi uresničevanja javnih interesov oz. interesa občine, predlagamo prodajo 
deleža.  Izbrana bo metoda prodaje, s katero se predvideva najugodnejši učinek prodaje. 

Toplarna Železniki; možnosti za prodajo lastniškega deleža Toplarne Železniki niso obetavne. 

Gorenjska gradbena družba d.d. 21.520,00 €

Toplarna Železniki 28.000,00 €

Naziv Vrednost
Gorenjska banka d.d. 32.488,00 €
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Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri 
tel. 04 50 50 700 / fax 04 51 05 444 
obcina.ziri@ziri.si / www.ziri.si 
ID za DDV: SI 69533768 
TRR: SI56 0110 0010 0014 793 

 

 

 
Štev.: 478-0013/2019 
Datum: 21.3.2019 
 
 
 
ZADEVA: POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2019  

 
 

Program prodaje finančnega premoženja - vrednostnih papirjev Gorenjske banke d.d. in Gorenjske 
gradbene družbe d.d. ter lastniškega deleža podjetja Toplarne Železniki d.o.o. 
 
 

1. PRAVNI TEMELJ PRODAJE  
 
Prodajo občinskega finančnega premoženja ureja Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakon o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Uredba o 
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03, 
140/06, 95/07, 55/09 odl. US in 38/10-ZUKN).  
 

2. OPREDELITEV CILJEV PRODAJE IN RAZLOGI ZA DOSEGO CILJEV 
 
Gorenjska banka d.d. in Gorenjska gradbena družba d.d. 
 
Cilj prodaje finančnega premoženja Občine Žiri v obliki delnic Gorenjske Banke d.d. Kranj in Gorenjske 
gradbene družbe d.d. je pridobitev finančnih sredstev ob doseganju maksimalne cene med 
ponudniki. Delnice so bile v obeh primerih pridobljene po delitveni bilanci.  
 
Delež v družbah je majhen, zato Občina Žiri nima bistvenega vpliva na poslovno politiko in ključne 
odločitve. Ker kapitalska naložba v gospodarski družbi ne predstavlja strateške naložbe za občino, 
katero bi bilo potrebno ohraniti zaradi uresničevanja javnih interesov oz. interesa občine, 
predlagamo prodajo deleža.  
 
Povpraševanje po delnicah je lahko podvrženo tržnim nihanjem, odvisnim od različnih dejavnikov, na 
katere Občina Žiri nima vpliva, zato obstaja možnost, da se pogodba o prodaji ne sklene z nobenim 
od ponudnikov. 
 
Toplarna Železniki d.o.o. 
 
Občina Žiri ima v toplarni po oceni trenutno vezanih približno 28.000 EUR, od katerih ne prejema 
dividend, prav tako ji dejavnost ogrevanja zaradi razdalje ne more koristiti. Prodaja lastniških deležev 
(večinskega deleža) tako za Občino Žiri predstavlja priložnost za dosego višje cene deleža ter hkrati 
nižjih stroškov prodaje. 
 
 
 

3. OPIS PREDMETA PRODAJE  
 
Gorenjska banka d.d. 
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Po zadnjem izpisku BKS Banke AG ima Občina Žiri v lasti 124 delnic, ocenjena vrednost delnic na dan 
31. 12. 2018 je 32.488,00 €.  
Gorenjska Banka d.d. Kranj, Bleiweisova 1, Kranj je samostojna delniška družba, njena osnovna 
dejavnost je dejavnost bank. Delniški kapital banke znaša 387.938 navadnih delnic v lasti 403 
lastnikov. Lastniški delež družbe v lasti Občine Žiri znaša 0,032 %.  
 
Gorenjska gradbena družba d.d. 
Po zadnjem izpisku BKS Banke AG ima Občina Žiri v lasti 1076 delnic, ocenjena vrednost delnic na dan 
31. 12. 2018 je 21.520,00 €.  
Gorenjska gradbena družba d.d. je samostojna delniška družba, njena osnovna dejavnost je gradnja 
cest. Delniški kapital banke znaša 215.587 delnic, lastniški delež družbe v lasti Občine Žiri znaša 0,499 
%. 
 
Toplarna Železniki d.o.o. 
Lastniški delež v gospodarski družbi Toplarna Železniki, Proizvodnja in distribucija toplotne energije, 
d.o.o., Češnjica 54, 4228 Železniki, predstavlja 0,7383%. Lastniški delež Občine Žiri je vpisan v 
sodnem/poslovnem registru Slovenije. Osnovna dejavnost je oskrba s paro in vročo vodo.  
 

4. METODA PRODAJE  
 
Gorenjska banka d.d. in Gorenjska gradbena družba d.d. 
Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin pozna štiri 
metode prodaje državnega premoženja: 

1. javno ponudbo, 
2. javno dražbo, 
3. javno zbiranje ponudb 
4. neposredno sklenitev pogodbe.  

 
V postopku prodaje finančnega premoženja je treba izbrati tisto metodo prodaje, ki zagotavlja 
najugodnejši ekonomski učinek prodaje.  
 
Postopek prodaje bo vodila borzno posredniška hiša. Za prodajo naložbe bo uporabljena metoda 
neposredne pogodbe, ker Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem 
države in občin (Ur.l. RS, št. 123/03, 140/06, 95/07) določa v 2. in 3. točki 60. člena, da se lahko 
kapitalske naložbe prodajo z neposredno pogodbo če:  
- se z delnicami trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v skladu z zakonom, ki ureja trg 
vrednostnih papirjev, in s pravili trgovanja tega trga oziroma izven organiziranega trga v postopku 
ponudbe po zakonu, ki ureja prevzeme, 
- kapitalska naložba predstavlja manjšinski delež v pravni osebi in ocenjena vrednost te naložbe ne 
presega 600.000 EUR, pa naložba ni prodana po ceni, ki bi bila manjša od ocenjene vrednosti te 
naložbe,  
- se prodaja delež obstoječemu družbeniku v družbi, kjer imajo obstoječi družbeniki že v zakonu ali 
statutu določeno predkupno pravico, po ceni, ki ni manjša od ocenjene vrednosti te naložbe. 
- gre za prodajo na podlagi prodajne opcije, ki je bila dogovorjena s pogodbo, ki je bila sklenjena po 
enem izmed postopkov na podlagi te uredbe, ki ni neposredna sklenitev pogodbe, ali če gre za 
prodajo na podlagi prodajne opcije, dogovorjene ob pridobitvi naložbe. 
 
Toplarna Železniki d.o.o. 
Občina Žiri bi svoj lastniški delež prodala v paketu z družbeniki: Alples d.d., Domel d.o.o. in Niko d.d. 
(njihov delež 58,67%). Po njihovi cenitvi celotnega deleža odprodaje, je 0,7383% lastniški delež 
Občine Žiri ocenjen na 28.000,00 EUR. V pogajanjih bo predvidoma dosežena nekoliko nižja cena. 
Zaenkrat možnosti za prodajo deleža niso obetavne.  
V postopku prodaje finančnega premoženja bo izbrana metoda prodaje, ki bo zagotavlja najugodnejši 
ekonomski učinek prodaje, pri tem pa je praviloma primarni cilj prodaje doseganje čim višje kupnine. 
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5. PRIPRAVLJALNA DEJANJA 

 
Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin določa dve 
vrsti pripravljalnih dejanj, ki se opravijo v postopkih prodaje finančnega premoženja v obliki 
kapitalskih naložb. To sta skrben finančni, pravni in organizacijski pregled družbe. Ker kapitalska 
naložba ne predstavlja več kot 50% delež v osnovnem kapitalu družbe in knjigovodska vrednost 
kapitalske naložbe ni večja od 400.000 eurov, pregled družbe ni potreben.  
 
V zvezi z navedenimi aktivnostmi je potrebno poudariti, da so opredeljene le okvirno, saj bo potrebno 
aktivnosti prilagajati dejanskim situacijam.  
 
         Župan   
         mag. Janez Žakelj 
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