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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o 

javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 

in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na     redni seji,             2014 sprejel 

 

 

ODLOK O PRORAČUNU 

OBČINE  ŠKOFLJICA ZA LETO 2015 
 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

      1. člen 

(Vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

 

                v eurih 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
________________________________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2015 

________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.768.305 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.495.333 

 70 DAVČNI PRIHODKI 5.736.929 
  700 Davki na dohodek in dobiček 4.982.685 

  703 Davki na premoženje 572.511 

  704 Domači davki na blago in storitve 181.733 

  706 Drugi davki 0 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.758.404 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 384.679 
  711 Takse in pristojbine 4.000 

  712 Globe in druge denarne kazni 79.440 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000 

  714 Drugi nedavčni prihodki 1.278.285 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 150.000 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

  721 Prihodki od prodaje zalog 0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  150.000 

         sredstev  

 73 PREJETE DONACIJE 70.000 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 70.000 

  731 Prejete donacije iz tujine 0 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.052.972 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 234.223 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 2.818.749 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.161.638 

 40 TEKOČI ODHODKI 3.159.521 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 519.654 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 87.098 

  402 Izdatki za blago in storitve 1.754.552 

  403 Plačila domačih obresti 23.000 
  409 Rezerve 775.217 

 41 TEKOČI TRANSFERI 2.995.339 
  410 Subvencije 284.300 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.028.650 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 158.310 

  413 Drugi tekoči domači transferi 524.079 
  414 Tekoči transferi v tujino 0 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  8.888.353 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.888.353 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 118.425 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 113.515 

        ki niso proračunski uporabniki 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.910 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 4.393.333 

___________________________________________________________________________ 

 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  

   Proračun leta 2015 

________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   

  DELEŽEV (440+441+442+443) 0 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
  440 Dana posojila 0 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih  0 

        osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 

___________________________________________________________________________ 

 C.RAČUN FINANCIRANJA 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  

   Proračun leta 2015 

________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.800.000 

 50 ZADOLŽEVANJE 1.800.000 
  500 Domače zadolževanje 1.800.000 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

 55 ODPLAČILA DOLGA 106.667 
  550 Odplačila domačega dolga 106.667 
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

  ali 0 ali +                                                                                                                                      -  2.700.000 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 

  (VII.-VIII.)                                                                                    1.693.333 

    

XI. NETO FINANCIRANJE                                                             4.393.333 
  (VI.+VII.-VIII.-IX.) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  

  PRETEKLEGA LETA                                                                       2.700.000 
  9009 Splošni sklad za drugo  

   - ali 0 ali + 

 

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 ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 

temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.  

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(Izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- podkonta. 
 

 

4. člen 

(Namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 

naslednji prihodki: 

 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS,št. 71/93 in spremembe), ki se  

uporabijo za namene, določene v tem zakonu. 

 
 

5. člen 

(Prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 

proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega področja proračunske porabe 

odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke. 

 

Izjema so proračunske postavke 06002, 06018 in 01005 kjer župan tudi odloča o prerazporeditvah pravic porabe 
med navedenimi proračunskimi postavkami v okviru plačnih kontov.  

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar – junij 2015 in konec leta z zaključnim računom 

poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. 
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6. člen 

(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je 

vključen v načrt razvojnih programov.  

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem 

načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2016 70 % navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

 

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 

najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 

storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

 

Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, t. j. 

pred podpisom pogodbe Občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene 

omejitve ne veljajo za sofinancirani del. 

Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika 

in načrtu razvojnih programov. 
 

 

7. člen 

(Ukrepi za uravnoteženje proračuna) 

1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih 

gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v 

skladu s 40. členom ZJF. 

2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu 

leta 2015, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega 

zmanjšanja pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega 

uporabnika določijo v enakem odstotku. 
 

 

 

8. člen 

(Spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 

spremembe projektov. 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni 

za več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno 
potrditi občinski svet. 

 

Župan v proračunu lahko odpre novo proračunsko postavko in nov projekt v načrtu razvojnih programov v 

primeru sprememb veljavnih predpisov, možnosti črpanja nepovratnih sredstev in v drugih nujnih in 

nepredvidenih primerih. 

 

9. člen 

(Proračunski skladi) 

 

Proračunski sklad je: 

1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 
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Proračunska rezerva se v letu 2015 dodatno oblikuje v višini 60.000 EUR.  

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR 

odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

 

10. člen 

(Splošna proračunska rezervacija) 

 

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot 

splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 

zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 

obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. 

 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.  

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika. 

 

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE 

 

11. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše 

oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 

12. člen 

 

Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt 

razpolaganja,  ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.   

 

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

 

13. člen 

(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 

prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun 

leta 2015 lahko zadolži v višini 1.800.000,00 EUR za izgradnjo nove osnovne šole na Lavrici. 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 

Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR. 

 

 

14. 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) 

 

Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2015 ne sme zadolžiti. 
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 

 

16. člen 

(Uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 

1. 2015. 

 

 

 

Številka: 41000-07/2014 
Škofljica,  

                                     

 

           OBČINA ŠKOFLJICA 

           ŽUPAN: Ivan Jordan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRILOGA:  

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 

 



 

 7 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o 

javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 

in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na     redni seji,            2014 sprejel 

 

 

ODLOK O PRORAČUNU 

OBČINE  ŠKOFLJICA ZA LETO 2016 
 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

      1. člen 

(Vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

 

                v eurih 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
________________________________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2016 

________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.501.276 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.334.338 

 70 DAVČNI PRIHODKI 5.736.929 
  700 Davki na dohodek in dobiček 4.982.685 

  703 Davki na premoženje 572.511 

  704 Domači davki na blago in storitve 181.733 

  706 Drugi davki 0 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.597.409 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 384.679 
  711 Takse in pristojbine 4.000 

  712 Globe in druge denarne kazni 79.440 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000 

  714 Drugi nedavčni prihodki 1.117.290 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 120.000 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

  721 Prihodki od prodaje zalog 0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  120.000 

         sredstev  

 73 PREJETE DONACIJE 140.000 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 140.000 

  731 Prejete donacije iz tujine 0 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.906.938 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 357.328 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 2.549.610 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.894.609 

 40 TEKOČI ODHODKI 2.496.324 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 519.654 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 87.098 

  402 Izdatki za blago in storitve 1.590.600 

  403 Plačila domačih obresti 48.000 
  409 Rezerve 250.972 

 41 TEKOČI TRANSFERI 3.001.766 
  410 Subvencije 284.300 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.028.650 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 153.310 

  413 Drugi tekoči domači transferi 535.506 
  414 Tekoči transferi v tujino 0 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  7.278.094 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.278.094 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 118.425 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 113.515 

        ki niso proračunski uporabniki 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.910 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 2.393.333 

___________________________________________________________________________ 

 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  

   Proračun leta 2016 

________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   

  DELEŽEV (440+441+442+443) 0 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
  440 Dana posojila 0 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih  0 

        osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 

___________________________________________________________________________ 

 C.RAČUN FINANCIRANJA 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  

   Proračun leta 2016 

________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

 50 ZADOLŽEVANJE 0 
  500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

 55 ODPLAČILA DOLGA 106.667 
  550 Odplačila domačega dolga 106.667 
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

  ali 0 ali +                                                                                                                                      -  2.500.000 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 

  (VII.-VIII.)                                                                                     -106.667 

   

XI. NETO FINANCIRANJE                                                             2.393.333 
  (VI.+VII.-VIII.-IX.) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  

  PRETEKLEGA LETA                                                                       2.500.000 
  9009 Splošni sklad za drugo  

   - ali 0 ali + 

 

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 ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 

temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.  

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(Izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- podkonta. 
 

4. člen 

(Namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 

naslednji prihodki: 

 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS,št. 71/93 in spremembe), ki se  

uporabijo za namene, določene v tem zakonu. 

 

5. člen 

(Prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 

proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega področja proračunske porabe 

odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke. 

 

Izjema so proračunske postavke 06002, 06018 in 01005 kjer župan tudi odloča o prerazporeditvah pravic porabe 

med navedenimi proračunskimi postavkami v okviru plačnih kontov.  

 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar – junij 2016 in konec leta z zaključnim računom 

poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

6. člen 

(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov.  

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem 

načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2017 70 % navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika. 
 

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 

najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 

storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

 

Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, t. j. 

pred podpisom pogodbe Občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene 

omejitve ne veljajo za sofinancirani del. 

Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika 

in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen 

(Ukrepi za uravnoteženje proračuna) 

1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih 

gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v 

skladu s 40. členom ZJF. 

2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu 

leta 2016, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega 

zmanjšanja pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega 

uporabnika določijo v enakem odstotku. 

 

 

 

8. člen 

(Spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 

spremembe projektov. 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni 

za več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno 

potrditi občinski svet. 

 
Župan v proračunu lahko odpre novo proračunsko postavko in nov projekt v načrtu razvojnih programov v 

primeru sprememb veljavnih predpisov, možnosti črpanja nepovratnih sredstev in v drugih nujnih in 

nepredvidenih primerih. 

 

9. člen 

(Proračunski skladi) 

 

Proračunski sklad je: 

1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 

 

Proračunska rezerva se v letu 2016 dodatno oblikuje v višini 60.000 EUR.  
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O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR 

odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

 

10. člen 

(Splošna proračunska rezervacija) 

 

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot 

splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 

zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 

obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.  

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika. 
 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE 

 

11. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše 

oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

 

12. člen 

 
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt 

razpolaganja,  ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.   

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

 

13. člen 

(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun 

leta 2016 lahko zadolži v višini 0 EUR. 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 

Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR. 

 

 

14. 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) 

 
Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2016 ne sme zadolžiti. 

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen 

(Začasno financiranje v letu 2017) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se 

uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

 



 

 12 

 

 

 

16. člen 

(Uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 

1. 2016. 

 

 

 

Številka: 41000-08/2014 

Škofljica,  

                                     

 
           OBČINA ŠKOFLJICA 

           ŽUPAN: Ivan Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 

 

 



PRORAČUN OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETI 2015 IN 2016

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

Realizacija
I. - IX.

2014
(1) (2) (3) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015
(4) (4)/(2)

Indeks
2014

PREDLOG
PRORAČUNA

2016
(5)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.289.791,9313.694.927,7713.694.927,77 76,710.768.305,31 78,610.501.275,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.655.990,587.316.020,147.316.020,14 100,37.495.332,59 102,57.334.337,56

70 DAVČNI PRIHODKI 3.934.768,945.743.391,005.743.391,00 99,95.736.928,79 99,95.736.928,79

700 Davki na dohodek in dobiček 3.666.507,004.982.685,004.982.685,00 100,04.982.685,00 100,04.982.685,00

7000 Dohodnina 3.666.507,004.982.685,004.982.685,00 100,04.982.685,00 100,04.982.685,00

700020 Dohodnina - občinski vir 3.666.507,004.982.685,004.982.685,00 100,04.982.685,00 100,04.982.685,00

703 Davki na premoženje 135.658,50578.306,00578.306,00 99,0572.511,00 99,0572.511,00

7030 Davki na nepremičnine 62.948,26458.991,00458.991,00 98,7453.196,00 98,7453.196,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 651,8216.000,0016.000,00 100,016.000,00 100,016.000,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 0,004.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 56.045,98140.970,00140.970,00 97,1136.896,00 97,1136.896,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 5.813,07296.421,00296.421,00 99,4294.700,00 99,4294.700,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 437,391.100,001.100,00 100,01.100,00 100,01.100,00

7031 Davki na premičnine 1.884,462.005,002.005,00 100,02.005,00 100,02.005,00

703100 Davek na vodna plovila 1.873,692.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 10,775,005,00 100,05,00 100,05,00

7032 Davki na dediščine in darila 3.252,9215.010,0015.010,00 100,015.010,00 100,015.010,00

703200 Davek na dediščine in darila 3.215,8115.000,0015.000,00 100,015.000,00 100,015.000,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 37,1110,0010,00 100,010,00 100,010,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 67.572,86102.300,00102.300,00 100,0102.300,00 100,0102.300,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 11.261,302.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 56.310,50100.000,00100.000,00 100,0100.000,00 100,0100.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 1,06300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

Realizacija
I. - IX.

2014
(1) (2) (3) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015
(4) (4)/(2)

Indeks
2014

PREDLOG
PRORAČUNA

2016
(5)

704 Domači davki na blago in storitve 132.669,13182.400,00182.400,00 99,6181.732,79 99,6181.732,79

7044 Davki na posebne storitve 3.946,2410.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 3.946,2410.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 128.722,89172.400,00172.400,00 99,6171.732,79 99,6171.732,79

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 124.593,63169.000,00169.000,00 99,6168.332,79 99,6168.332,79

704704 Turistična taksa 266,16700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.574,102.200,002.200,00 100,02.200,00 100,02.200,00

704715 Priključne takse 2.289,00500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

706 Drugi davki -65,690,000,00 ---0,00 ---0,00

7060 Drugi davki -65,690,000,00 ---0,00 ---0,00

706099 Drugi davki -65,690,000,00 ---0,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 721.221,641.572.629,141.572.629,14 101,61.758.403,80 111,81.597.408,77

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 289.536,23375.584,56375.584,56 102,4384.678,77 102,4384.678,77

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 42.317,700,000,00 ---50.000,00 ---50.000,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 42.317,700,000,00 ---50.000,00 ---50.000,00

7102 Prihodki od obresti 30.910,8861.500,0061.500,00 58,536.000,00 58,536.000,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 461,491.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 30.449,3960.000,0060.000,00 58,335.000,00 58,335.000,00

7103 Prihodki od premoženja 216.307,65314.084,56314.084,56 95,1298.678,77 95,1298.678,77

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 0,001.280,001.280,00 0,00,00 0,00,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 12.921,4225.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,025.000,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 5.822,3011.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,011.500,00

7103031 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - Snaga d.o.o. 8.995,200,000,00 ---10.842,60 ---10.842,60

7103032 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - Vo-ka d.o.o. 42.747,8453.956,7353.956,73 96,251.928,26 96,251.928,26

710304 Prihodki od drugih najemnin 13.523,9017.000,0017.000,00 100,017.000,00 100,017.000,00

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 20.361,1935.000,0035.000,00 85,730.000,00 85,730.000,00

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 3.344,620,000,00 ---3.344,62 ---3.344,62

710399 Drugi prihodki od premoženja 30.085,6545.000,0045.000,00 100,045.000,00 100,045.000,00

7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - Snaga d.o.o. 15.272,0831.628,0031.628,00 72,422.908,12 72,422.908,12

7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - Vo-ka d.o.o. 59.517,2088.234,8388.234,83 86,176.004,61 86,176.004,61

7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - JKP Grosuplje d.o.o. 3.120,984.905,004.905,00 93,24.570,56 93,24.570,56

710305 Prihodki od zakupnin 168,87280,00280,00 100,0280,00 100,0280,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 426,400,000,00 ---0,00 ---0,00

7103061 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ - trajno gospodarjenje z divjadjo 0,00300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

Realizacija
I. - IX.

2014
(1) (2) (3) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015
(4) (4)/(2)

Indeks
2014

PREDLOG
PRORAČUNA

2016
(5)

711 Takse in pristojbine 17.888,194.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00

7111 Upravne takse in pristojbine 17.888,194.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 17.888,194.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 30.356,7179.440,0079.440,00 100,079.440,00 100,079.440,00

7120 Globe in druge denarne kazni 30.356,7179.440,0079.440,00 100,079.440,00 100,079.440,00

712001 Globe za prekrške 27.600,9775.000,0075.000,00 100,075.000,00 100,075.000,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.455,744.400,004.400,00 100,04.400,00 100,04.400,00

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 300,0040,0040,00 100,040,00 100,040,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.356,2442.000,0042.000,00 28,612.000,00 28,612.000,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.356,2442.000,0042.000,00 28,612.000,00 28,612.000,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.216,2442.000,0042.000,00 28,612.000,00 28,612.000,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 140,000,000,00 ---0,00 ---0,00

714 Drugi nedavčni prihodki 375.084,271.071.604,581.071.604,58 104,31.278.285,03 119,31.117.290,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 375.084,271.071.604,581.071.604,58 104,31.278.285,03 119,31.117.290,00

714100 Drugi nedavčni prihodki 30.000,000,000,00 ---0,00 ---0,00

7141000 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.979,832.000,002.000,00 100,01.995,03 99,82.000,00

7141002 NEDAVČNI PRIHODKI-PREPOVEDNI OBROKI UPOKOJENCEV 5.123,224.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00

7141004 NEDAVČNI PRIH. DRUŽ.POMOČNIK ANKON MESEČNO 1.860,183.190,003.190,00 100,03.190,00 100,03.190,00

71410041 NEDAVČNI PRIH.DR.POM.DOLG 2.400,003.600,003.600,00 100,03.600,00 100,03.600,00

7141006 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI NEPOR.AMORT. SNAGA 4.287,800,000,00 ---0,00 ---0,00

7141078 DOPL.OBČANOV ZA SOFIN.JR.GORENJE BLATO 3.600,000,000,00 ---0,00 ---0,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 5.572,305.314,585.314,58 37,62.000,00 37,62.000,00

7141008 PRIHODKI VODOVOD ORLE (VO-KA ) 10.644,0912.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,012.000,00

7141051 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV - POC 3.065,4690.000,0090.000,00 444,4600.000,00 666,7400.000,00

7141052 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV - DRUGO 305.201,39900.000,00900.000,00 76,7600.000,00 66,7690.000,00

7141074 DOPL.OBČANOV ZA SOFIN.JR SMRJENE 250,000,000,00 ---0,00 ---0,00

7141076 DOPL.OBČANOV ZA SOFIN.JR  BREZJE ( SMRJENE ) 100,000,000,00 ---0,00 ---0,00

7141077 SOFINANCIRANJE KROŽIŠČA ŠKOFLJICA (Ta-bu) 0,0051.000,0051.000,00 0,051.000,00 100,00,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00238.000,00238.000,00 50,4150.000,00 63,0120.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,00238.000,00238.000,00 50,4150.000,00 63,0120.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,00238.000,00238.000,00 50,4150.000,00 63,0120.000,00

7221001 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-DRUGO 0,00238.000,00238.000,00 50,4150.000,00 63,0120.000,00
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73 PREJETE DONACIJE 0,00125.000,00125.000,00 112,070.000,00 56,0140.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00125.000,00125.000,00 112,070.000,00 56,0140.000,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,005.000,005.000,00 1.000,050.000,00 1.000,050.000,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,005.000,005.000,00 1.000,050.000,00 1.000,050.000,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,00120.000,00120.000,00 75,020.000,00 16,790.000,00

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,00120.000,00120.000,00 75,020.000,00 16,790.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 633.801,356.015.907,636.015.907,63 48,33.052.972,72 50,82.906.938,23

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 116.676,251.353.523,441.353.523,44 26,4234.223,10 17,3357.327,73

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 115.920,661.353.523,441.353.523,44 26,4234.223,10 17,3357.327,73

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 85.863,141.142.574,581.142.574,58 23,50,00 0,0268.086,73

7400011 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR. ZA INVEST.-POŽARNA TAKSA 8.628,0011.150,0011.150,00 156,317.425,00 156,317.425,00

7400014 PREJETA  SREDSTVA IZ DRŽ.PROR.ZA INVEST.-SVLSRP 0,0070.000,0070.000,00 58,741.114,00 58,741.114,00

7400017 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROR.ZA INV.-ODLAGALNA POLJA BARJE 4.880,4564.798,8664.798,86 24,2160.684,10 248,015.702,00

7400019 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA INV. - SANACIJA JR 0,0050.000,0050.000,00 0,00,00 0,00,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 16.549,0715.000,0015.000,00 100,015.000,00 100,015.000,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 755,590,000,00 ---0,00 ---0,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 702,150,000,00 ---0,00 ---0,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 53,440,000,00 ---0,00 ---0,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 517.125,104.662.384,194.662.384,19 54,72.818.749,62 60,52.549.610,50

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov

0,000,000,00 ---80.000,00 ---0,00

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla 0,000,000,00 ---80.000,00 ---0,00

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
kohezijskega sklada

517.125,104.662.384,194.662.384,19 53,62.688.749,62 57,72.499.610,50

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl 486.557,602.582.689,722.582.689,72 77,7228.159,21 8,82.006.383,50

7413003 PREJETA SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED.V PROR. EU ZA KOH.P.-ODL.POLJA BA 30.567,50364.894,47364.894,47 58,4745.790,41 204,4213.227,00

7413004 PREJETA SR.IZ DRŽ.PROR.IZ SRED.V PROR. EU ZA KOH.P.-VODOVODI-ČISTA LJUBLJANI 0,001.714.800,001.714.800,00 16,31.714.800,00 100,0280.000,00

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,000,000,00 ---50.000,00 ---50.000,00

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,000,000,00 ---50.000,00 ---50.000,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.653.760,9816.911.257,7716.911.257,77 76,315.161.638,63 89,712.894.609,11
40 TEKOČI ODHODKI 1.289.562,012.633.928,372.647.859,98 94,83.159.521,59 120,02.496.324,41

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 332.746,99495.850,00495.950,00 104,8519.654,15 104,8519.654,15

4000 Plače in dodatki 286.153,39427.788,64429.370,00 105,0449.120,00 105,0449.120,00

400000 Osnovne plače 267.937,25397.368,64400.500,00 104,3414.370,00 104,3414.370,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 16.010,4626.970,0026.970,00 107,328.950,00 107,328.950,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 820,701.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

400003 Položajni dodatek 479,00900,00900,00 88,9800,00 88,9800,00

400004 Drugi dodatki 905,981.550,000,00 258,14.000,00 258,14.000,00

4001 Regres za letni dopust 10.468,1610.790,0010.700,00 109,411.799,15 109,411.799,15

400100 Regres za letni dopust 10.468,1610.790,0010.700,00 109,411.799,15 109,411.799,15

4002 Povračila in nadomestila 25.918,4838.300,0038.300,00 123,647.355,00 123,647.355,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 12.168,5317.600,0017.600,00 140,124.655,00 140,124.655,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.749,9520.700,0020.700,00 109,722.700,00 109,722.700,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.340,4610.840,0012.580,00 76,48.280,00 76,48.280,00

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 0,00250,00350,00 100,0250,00 100,0250,00

400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvaja 5.340,4610.590,0012.230,00 75,88.030,00 75,88.030,00

4004 Sredstva za nadurno delo 1.735,145.000,005.000,00 62,03.100,00 62,03.100,00

400400 Sredstva za nadurno delo 1.735,145.000,005.000,00 62,03.100,00 62,03.100,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.131,363.131,360,00 0,00,00 0,00,00

400901 Odpravnine 3.131,363.131,360,00 0,00,00 0,00,00
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.977,9269.740,0069.640,00 124,987.098,00 124,987.098,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 25.151,9536.240,0036.260,00 114,341.410,00 114,341.410,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 25.151,9536.240,0036.260,00 114,341.410,00 114,341.410,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 20.832,5430.450,0030.450,00 136,641.608,00 136,641.608,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.272,8627.970,0027.970,00 137,638.478,00 137,638.478,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.559,682.480,002.480,00 126,23.130,00 126,23.130,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 180,23285,00285,00 156,1445,00 156,1445,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 180,23285,00285,00 156,1445,00 156,1445,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 293,73480,00480,00 153,1735,00 153,1735,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 293,73480,00480,00 153,1735,00 153,1735,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.519,472.285,002.165,00 126,92.900,00 126,92.900,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.519,472.285,002.165,00 126,92.900,00 126,92.900,00
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402 Izdatki za blago in storitve 881.463,061.686.983,391.662.892,00 94,31.754.552,00 104,01.590.600,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 88.700,26235.647,93235.392,00 94,0253.380,00 107,5221.380,00

402000 Pisarniški material in storitve 6.772,8814.450,0013.350,00 91,613.240,00 91,613.240,00

402001Čistilni material in storitve 3.169,038.541,007.392,00 78,56.700,00 78,56.700,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.864,644.300,004.200,00 107,94.640,00 107,94.640,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 13.343,0228.000,0428.100,00 93,626.200,00 93,626.200,00

402004Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.449,573.100,003.000,00 100,03.100,00 100,03.100,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.291,0813.010,0012.400,00 92,212.000,00 92,212.000,00

402007 Računalniške storitve 8.813,0315.500,0015.500,00 93,614.500,00 93,614.500,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.410,0016.000,0017.300,00 80,020.300,00 126,912.800,00

402009 Izdatki za reprezentanco 5.334,4823.040,0015.550,00 84,419.450,00 84,419.450,00

402099 Drugi splošni material in storitve 37.252,53109.706,89118.600,00 99,1133.250,00 121,5108.750,00

4021 Posebni material in storitve 14.804,8599.908,20103.622,00 42,797.812,00 97,942.660,00

402100 Uniforme in službena obleka 328,131.980,002.465,00 126,32.500,00 126,32.500,00

402101 ***Knjige 0,000,00100,00 ---0,00 ---0,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,000,000,00 ---400,00 ---400,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 14.476,7297.928,20101.057,00 40,694.912,00 96,939.760,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 143.612,39224.382,00223.970,00 91,4205.030,00 91,4205.030,00

402200 Električna energija 96.824,38137.169,00138.740,00 94,7129.850,00 94,7129.850,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 15.025,0527.500,0027.000,00 76,721.100,00 76,721.100,00

402203 Voda in komunalne storitve 5.067,018.471,007.050,00 92,77.850,00 92,77.850,00

402204 Odvoz smeti 7.849,8814.732,0014.730,00 102,315.070,00 102,315.070,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 8.772,4513.710,0013.650,00 101,113.860,00 101,113.860,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 10.073,6222.800,0022.800,00 75,917.300,00 75,917.300,00

4023 Prevozni stroški in storitve 15.072,8823.231,0022.300,00 100,325.300,00 108,923.300,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.758,787.000,007.000,00 114,38.000,00 114,38.000,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.093,306.021,005.000,00 83,07.000,00 116,35.000,00

402302 Nadomestni deli za vozila 2,71100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 743,962.000,002.000,00 50,01.000,00 50,01.000,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.011,865.000,005.000,00 120,06.000,00 120,06.000,00

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 760,60910,001.000,00 109,91.000,00 109,91.000,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 701,672.200,002.200,00 100,02.200,00 100,02.200,00

4024 Izdatki za službena potovanja 219,522.777,002.877,00 181,95.050,00 181,95.050,00

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0,00350,00450,00 100,0350,00 100,0350,00

402402 Stroški prevoza v državi 219,521.797,001.297,00 66,81.200,00 66,81.200,00

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0,00100,00100,00 800,0800,00 800,0800,00

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0,00100,00100,00 ---2.000,00 ---2.000,00

402405 Stroški prevoza v tujini 0,00380,00880,00 131,6500,00 131,6500,00
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402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0,0050,0050,00 400,0200,00 400,0200,00

4025 Tekoče vzdrževanje 510.722,47815.376,00786.050,00 106,6934.800,00 114,7869.200,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.051,257.595,0013.250,00 108,011.200,00 147,58.200,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 121,392.000,002.000,00 50,01.000,00 50,01.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 482.494,82746.251,00711.500,00 107,9862.500,00 115,6805.500,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 12.659,7025.617,0030.500,00 106,227.200,00 106,227.200,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 7.648,9111.025,008.500,00 102,511.300,00 102,511.300,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.559,258.538,006.500,00 101,98.700,00 101,98.700,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.187,1514.350,0013.800,00 50,912.900,00 89,97.300,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 47.030,7066.270,0068.910,00 101,667.340,00 101,667.340,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 36.613,4451.240,0051.240,00 97,650.000,00 97,650.000,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 9.456,1813.200,0013.200,00 96,212.700,00 96,212.700,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 414,35445,001.000,00 224,71.000,00 224,71.000,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 546,731.385,003.470,00 262,83.640,00 262,83.640,00

4029 Drugi operativni odhodki 61.299,99219.391,26219.771,00 71,4165.840,00 75,6156.640,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 713,614.395,004.900,00 70,54.100,00 93,33.100,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.258,788.020,007.700,00 71,16.200,00 77,35.700,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 8.733,7326.347,0013.560,00 96,430.400,00 115,425.400,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 426,122.775,004.000,00 522,516.700,00 601,814.500,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 33.480,8690.755,00104.300,00 79,972.500,00 79,972.500,00

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 203,64409,96200,00 97,6400,00 97,6400,00

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 0,0050.000,0050.000,00 0,00,00 0,00,00

402999 Drugi operativni odhodki 8.402,9616.670,0015.918,00 84,914.150,00 84,914.150,00

402912 Posebni davek na določene prejemke 2.054,545.084,004.260,00 162,38.750,00 172,18.250,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 3.294,9910.000,0010.000,00 80,08.000,00 80,08.000,00

402922Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.043,523.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00

402923 Druge članarine 35,3035,3033,00 113,340,00 113,340,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 526,571.600,001.600,00 81,31.300,00 81,31.300,00

402931 Plačila bančnih storitev 125,37300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

403 Plačila domačih obresti 16.124,0425.000,0025.000,00 192,023.000,00 92,048.000,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 16.124,0425.000,0025.000,00 192,023.000,00 92,048.000,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 16.124,0425.000,0025.000,00 192,023.000,00 92,048.000,00
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409 Rezerve 11.250,00356.354,98394.377,98 70,4775.217,44 217,5250.972,26

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,0011.977,0050.000,00 417,550.000,00 417,550.000,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0011.977,0050.000,00 417,550.000,00 417,550.000,00

4091 Proračunska rezerva 11.250,0015.000,0015.000,00 400,060.000,00 400,060.000,00

409100 Proračunska rezerva 11.250,0015.000,0015.000,00 400,060.000,00 400,060.000,00

4092 Druge rezerve 0,00329.377,98329.377,98 42,8665.217,44 202,0140.972,26

409299 Druge rezerve 0,00329.377,98329.377,98 42,8665.217,44 202,0140.972,26

41 TEKOČI TRANSFERI 1.998.650,833.027.723,173.019.265,17 99,12.995.339,00 98,93.001.766,00

410 Subvencije 172.815,51263.300,00261.300,00 108,0284.300,00 108,0284.300,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 169.566,51241.600,00241.600,00 109,2263.800,00 109,2263.800,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 169.566,51241.600,00241.600,00 109,2263.800,00 109,2263.800,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.249,0021.700,0019.700,00 94,520.500,00 94,520.500,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.279,0011.700,009.700,00 89,710.500,00 89,710.500,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 970,0010.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.399.887,292.067.546,002.060.076,00 98,12.028.650,00 98,12.028.650,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.395,8718.000,0018.000,00 72,213.000,00 72,213.000,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 14.395,8718.000,0018.000,00 72,213.000,00 72,213.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.707,473.750,003.100,00 360,013.500,00 360,013.500,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.707,473.750,003.100,00 360,013.500,00 360,013.500,00

4119 Drugi transferi posameznikom 1.382.783,952.045.796,002.038.976,00 97,92.002.150,00 97,92.002.150,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 193.698,24325.600,00325.600,00 92,8302.200,00 92,8302.200,00

411902 Doplačila za šolo v naravi 3.576,003.576,003.576,00 14,0500,00 14,0500,00

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 114,40500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

411908 Denarne nagrade in priznanja 693,08700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 144.515,12212.400,00212.400,00 101,2215.000,00 101,2215.000,00

411920 Subvencioniranje stanarin 10.235,0514.320,007.500,00 104,815.000,00 104,815.000,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 997.527,831.433.700,001.433.700,00 98,71.415.000,00 98,71.415.000,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 22.908,6031.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.515,6324.000,0024.000,00 92,722.250,00 92,722.250,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 96.774,69143.248,00149.960,00 107,0158.310,00 110,5153.310,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 96.774,69143.248,00149.960,00 107,0158.310,00 110,5153.310,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 96.774,69143.248,00149.960,00 107,0158.310,00 110,5153.310,00

Stran 21 od 27



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

Realizacija
I. - IX.

2014
(1) (2) (3) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015
(4) (4)/(2)

Indeks
2014

PREDLOG
PRORAČUNA

2016
(5)

413 Drugi tekoči domači transferi 329.173,34553.629,17547.929,17 96,7524.079,00 94,7535.506,00

4130 Tekoči transferi občinam 23.621,7956.000,0056.000,00 138,769.270,00 123,777.667,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 23.621,7956.000,0056.000,00 138,769.270,00 123,777.667,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 24.065,8828.000,0028.000,00 121,434.000,00 121,434.000,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 24.065,8828.000,0028.000,00 121,434.000,00 121,434.000,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 281.485,67469.629,17463.929,17 90,3420.809,00 89,6423.839,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 138.524,51221.249,59220.249,59 88,4195.080,00 88,2195.580,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 17.361,2932.014,5832.014,58 91,629.273,00 91,429.323,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 125.094,70213.959,00209.259,00 92,1194.690,00 91,0197.120,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 505,172.406,002.406,00 75,51.766,00 73,41.816,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.337.703,9511.179.696,2311.177.153,62 65,18.888.353,04 79,57.278.093,70

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.337.703,9511.179.696,2311.177.153,62 65,18.888.353,04 79,57.278.093,70

4200 Nakup zgradb in prostorov 28.060,0084.190,0099.000,00 0,0200.000,00 237,60,00

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 28.060,0084.190,0099.000,00 0,0200.000,00 237,60,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 0,000,000,00 ---10.000,00 ---0,00

420101 Nakup avtomobilov 0,000,000,00 ---10.000,00 ---0,00

4202 Nakup opreme 25.150,17403.729,63373.067,14 12,663.085,00 15,650.900,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.380,223.380,226.000,00 147,96.000,00 177,55.000,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.369,503.700,003.700,00 100,03.700,00 100,03.700,00

420204 Nakup drugega pohištva 0,002.600,003.000,00 76,92.000,00 76,92.000,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 643,43950,00500,00 94,7900,00 94,7900,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,005.632,005.632,00 62,16.000,00 106,53.500,00

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,003.000,003.000,00 66,73.000,00 100,02.000,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 19.757,02384.467,41351.235,14 8,841.485,00 10,833.800,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.416,6516.831,8114.000,00 89,119.000,00 112,915.000,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.416,6516.831,8114.000,00 89,119.000,00 112,915.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.021.284,568.689.977,268.900.917,39 72,87.360.598,22 84,76.324.764,16

420400 Priprava zemljišča 16.958,0017.000,000,00 0,010.000,00 58,80,00

420401 Novogradnje 927.146,396.352.839,506.547.834,47 92,47.083.598,22 111,55.869.764,16

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 77.180,172.320.137,762.353.082,92 19,6267.000,00 11,5455.000,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.461,25792.092,65821.755,76 66,4492.000,00 62,1525.523,54

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.461,25792.092,65821.755,76 66,4492.000,00 62,1525.523,54

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 65.110,00278.910,00264.100,00 71,7200.000,00 71,7200.000,00

420600 Nakup zemljišč 65.110,00278.910,00264.100,00 71,7200.000,00 71,7200.000,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.667,438.000,008.000,00 37,53.000,00 37,53.000,00

420703 Nakup licenčne programske opreme 5.667,438.000,008.000,00 37,53.000,00 37,53.000,00

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

164.553,89905.964,88696.313,33 17,5540.669,82 59,7158.906,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 4.721,404.722,000,00 0,00,00 0,00,00

420801 Investicijski nadzor 12.174,82150.362,98123.017,49 2,79.681,47 6,44.060,00

420802 Investicijski inženiring 0,001.970,000,00 0,00,00 0,00,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 95.814,56598.480,15503.233,21 18,2504.456,98 84,3108.821,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 51.843,11150.429,7570.062,63 30,626.531,37 17,646.025,00
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.844,1969.910,0066.979,00 169,4118.425,00 169,4118.425,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki

24.100,8663.910,0060.979,00 177,6113.515,00 177,6113.515,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.978,1854.515,0051.479,00 100,054.515,00 100,054.515,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.978,1854.515,0051.479,00 100,054.515,00 100,054.515,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4.122,689.395,009.500,00 628,059.000,00 628,059.000,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4.122,689.395,009.500,00 628,059.000,00 628,059.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.743,336.000,006.000,00 81,84.910,00 81,84.910,00

4320 Investicijski transferi občinam 233,331.200,001.200,00 75,0900,00 75,0900,00

432000 Investicijski transferi občinam 233,331.200,001.200,00 75,0900,00 75,0900,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.510,004.800,004.800,00 83,54.010,00 83,54.010,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.510,004.800,004.800,00 83,54.010,00 83,54.010,00
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III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-3.216.330,00 636.030,95-3.216.330,00 74,4-4.393.333,32 136,6-2.393.333,32

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-3.252.830,00 621.244,11-3.252.830,00 73,2-4.406.333,32 135,5-2.381.333,32

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.654.368,60 1.367.777,741.648.894,99 111,01.340.472,00 81,01.836.247,15
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IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 ---0,00 ---0,00

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

0,00 0,000,00 ---0,00 ---0,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,000,000,00 ---1.800.000,00 ---0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,000,000,00 ---1.800.000,00 ---0,00

500 Domače zadolževanje 0,000,000,00 ---1.800.000,00 ---0,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,000,000,00 ---1.800.000,00 ---0,00

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 0,000,000,00 ---1.800.000,00 ---0,00

VIII. ODPLA ČILA DOLGA (550+551) 80.000,01106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68
55 ODPLAČILA DOLGA 80.000,01106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

550 Odplačila domačega dolga 80.000,01106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 80.000,01106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 80.000,01106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

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

-3.323.000,00 556.030,94-3.323.000,00 75,2-2.700.000,00 81,3-2.500.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -106.670,00 -80.000,01-106.670,00 100,01.693.333,32 ----106.666,68

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.216.330,00 -636.030,953.216.330,00 74,44.393.333,32 136,62.393.333,32

3.122.717,70XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 3.323.000,003.323.000,00 2.700.000,00 2.500.000,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki prora čuna Občine Škofljica za leti 2015 in 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETI 2015 IN 2016

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

1000 Občinski svet 59.456,93169.470,00169.470,00 73,2124.040,00 73,2124.040,00

35.024,6601 POLITI ČNI SISTEM 114.870,00114.870,00 62,571.740,00 62,571.740,00

35.024,660101 Politični sistem 114.870,00114.870,00 62,571.740,00 62,571.740,00

35.024,6601019001 Dejavnost občinskega sveta 76.370,0076.370,00 93,971.740,00 93,971.740,00

19.246,6101001 Občinski svet - redno delovanje 53.500,0053.500,00 92,049.200,00 92,049.200,00
152,10402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

448,06402009 Izdatki za reprezentanco 2.900,00800,00 100,02.900,00 100,02.900,00

59,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,00100,00 100,01.200,00 100,01.200,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00500,00 ---0,00 ---0,00

16.993,52402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 45.300,0048.000,00 90,541.000,00 90,541.000,00

1.593,93402999 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00

3.793,9201002 Odbori-svet zavoda 6.740,006.740,00 100,06.740,00 100,06.740,00
3.468,45402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.200,006.200,00 100,06.200,00 100,06.200,00

325,47402999 Drugi operativni odhodki 540,00540,00 100,0540,00 100,0540,00

11.851,0101003 Financiranje političnih strank 15.800,0015.800,00 43,06.800,00 43,06.800,00
11.851,01412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.800,0015.800,00 43,06.800,00 43,06.800,00

0,0001007 Delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 0,000,00 ---9.000,00 ---9.000,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---9.000,00 ---9.000,00

133,1201008 Komisije - ostale 330,00330,00 0,00,00 0,00,00
121,70402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 300,00300,00 0,00,00 0,00,00

11,42402999 Drugi operativni odhodki 30,0030,00 0,00,00 0,00,00
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0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 38.500,0038.500,00 0,00,00 0,00,00

0,0001004 Lokalne volitve 38.500,0038.500,00 0,00,00 0,00,00
0,00402000 Pisarniški material in storitve 1.200,00100,00 0,00,00 0,00,00

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.200,002.200,00 0,00,00 0,00,00

0,00402009 Izdatki za reprezentanco 600,00100,00 0,00,00 0,00,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,002.300,00 0,00,00 0,00,00

0,00402206 Poštnina in kurirske storitve 5.500,005.500,00 0,00,00 0,00,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 500,000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 500,00500,00 0,00,00 0,00,00

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200,00200,00 0,00,00 0,00,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 8.582,000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 12.880,0023.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 138,000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,001.600,00 0,00,00 0,00,00

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 0,00,00 0,00,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 0,00,00 0,00,00

0,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

0,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

0,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

0,0003002 Sodelovanje z drugimi občinami 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00
0,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

841,0804 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

3.000,003.000,00 66,72.000,00 66,72.000,00

841,080403 Druge skupne administrativne službe 3.000,003.000,00 66,72.000,00 66,72.000,00

841,0804039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000,003.000,00 66,72.000,00 66,72.000,00

841,0804002 Objava občinskih predpisov 3.000,003.000,00 66,72.000,00 66,72.000,00
841,08402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.000,003.000,00 66,72.000,00 66,72.000,00

2.043,5206 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00

2.043,520601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni

3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00

2.043,5206019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00

2.043,5206001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00
2.043,52402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00

21.547,6718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 46.600,0046.600,00 97,245.300,00 97,245.300,00

21.547,671803 Programi v kulturi 46.600,0046.600,00 97,245.300,00 97,245.300,00

21.547,6718039004 Mediji in avdiovizualna kultura 46.600,0046.600,00 97,245.300,00 97,245.300,00

21.547,6718012 Glasnik 46.600,0046.600,00 97,245.300,00 97,245.300,00
12.399,79402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 22.105,0022.000,00 99,522.000,00 99,522.000,00

0,00402009 Izdatki za reprezentanco 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

925,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.695,003.800,00 67,72.500,00 67,72.500,00

4.499,50402206 Poštnina in kurirske storitve 9.500,009.500,00 100,09.500,00 100,09.500,00

0,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

3.407,48402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

315,90402999 Drugi operativni odhodki 600,00600,00 100,0600,00 100,0600,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 - Nadzorni odbor

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

2000 Nadzorni odbor 1.966,485.000,005.000,00 80,04.000,00 80,04.000,00

1.966,4802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000,005.000,00 80,04.000,00 80,04.000,00

1.966,480203 Fiskalni nadzor 5.000,005.000,00 80,04.000,00 80,04.000,00

1.966,4802039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.000,005.000,00 80,04.000,00 80,04.000,00

1.966,4802004 Nadzorni odbor - redno delovanje 5.000,005.000,00 80,04.000,00 80,04.000,00
0,00402009 Izdatki za reprezentanco 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 600,00600,00 83,3500,00 83,3500,00

1.801,10402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.800,003.800,00 79,03.000,00 79,03.000,00

165,38402999 Drugi operativni odhodki 400,00400,00 75,0300,00 75,0300,00

Stran: 31 od 78



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - Župan

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

3000 Župan 64.073,30123.000,00123.000,00 97,1119.430,00 97,1119.430,00

46.665,0201 POLITI ČNI SISTEM 71.900,0071.900,00 98,570.830,00 98,570.830,00

46.665,020101 Politični sistem 71.900,0071.900,00 98,570.830,00 98,570.830,00

46.665,0201019003 Dejavnost župana in podžupanov 71.900,0071.900,00 98,570.830,00 98,570.830,00

39.093,7801005 Župan - redno delovanje 60.700,0060.700,00 98,259.630,00 98,259.630,00
28.318,74400000 Osnovne plače 39.500,0039.500,00 92,436.510,00 92,436.510,00

3.397,91400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 5.670,005.670,00 102,35.800,00 102,35.800,00

539,99400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 700,00700,00 136,4955,00 136,4955,00

1.988,56401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.640,003.660,00 103,03.750,00 103,03.750,00

2.105,69401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.570,002.570,00 109,02.800,00 109,02.800,00

170,10401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 230,00230,00 100,0230,00 100,0230,00

19,26401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 100,030,00 100,030,00

32,09401300 Prispevek za starševsko varstvo 45,0045,00 100,045,00 100,045,00

61,62401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

85,0065,00 117,7100,00 117,7100,00

1.127,72402009 Izdatki za reprezentanco 4.450,003.750,00 98,94.400,00 98,94.400,00

590,28402099 Drugi splošni material in storitve 1.292,701.495,00 100,61.300,00 100,61.300,00

0,00402100 Uniforme in službena obleka 55,0055,00 0,00,00 0,00,00

449,83402205 Telefon, faks, elektronska pošta 700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00

0,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 350,00450,00 100,0350,00 100,0350,00

22,10402402 Stroški prevoza v državi 97,0097,00 0,00,00 0,00,00

0,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 100,00100,00 300,0300,00 300,0300,00

0,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100,00100,00 1.000,01.000,00 1.000,01.000,00

0,00402405 Stroški prevoza v tujini 380,00880,00 131,6500,00 131,6500,00

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,0050,00 400,0200,00 400,0200,00

234,59402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 320,00220,00 100,0320,00 100,0320,00

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

35,30402923 Druge članarine 35,3033,00 113,340,00 113,340,00

7.571,2401006 Podžupani -redno delovanje 11.200,0011.200,00 100,011.200,00 100,011.200,00
197,01402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

6.745,49402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

628,74402999 Drugi operativni odhodki 800,00800,00 100,0800,00 100,0800,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - Župan

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

12.958,2804 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

42.200,0042.200,00 94,139.700,00 94,139.700,00

6.953,080401 Kadrovska uprava 15.300,0015.300,00 100,015.300,00 100,015.300,00

6.953,0804019001 Vodenje kadrovskih zadev 15.300,0015.300,00 100,015.300,00 100,015.300,00

6.953,0804001 Županova sredstva 15.300,0015.300,00 100,015.300,00 100,015.300,00
693,08411908 Denarne nagrade in priznanja 700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00

6.260,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,0014.000,00 100,014.000,00 100,014.000,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 600,00600,00 100,0600,00 100,0600,00

6.005,200403 Druge skupne administrativne službe 26.900,0026.900,00 90,724.400,00 90,724.400,00

6.005,2004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 26.900,0026.900,00 90,724.400,00 90,724.400,00

587,6604005 Občinski praznik 17.600,0020.100,00 76,713.500,00 76,713.500,00
0,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,00402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,003.000,00 40,02.000,00 40,02.000,00

578,22402099 Drugi splošni material in storitve 8.480,009.800,00 70,86.000,00 70,86.000,00

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

0,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 500,003.000,00 600,03.000,00 600,03.000,00

9,44402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.320,001.000,00 37,9500,00 37,9500,00

0,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 500,00500,00 40,0200,00 40,0200,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.000,00 ---0,00 ---0,00

1.116,6904006 Turistične prireditve 1.800,001.800,00 166,73.000,00 166,73.000,00
693,20402009 Izdatki za reprezentanco 800,000,00 125,01.000,00 125,01.000,00

423,49402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00800,00 ---1.000,00 ---1.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - Župan

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

4.300,8504007 Kulturne in druge občinske prireditve 6.100,003.600,00 104,96.400,00 104,96.400,00
0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

1.067,60402009 Izdatki za reprezentanco 1.400,00700,00 107,11.500,00 107,11.500,00

1.098,17402099 Drugi splošni material in storitve 1.900,001.200,00 105,32.000,00 105,32.000,00

0,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

135,08402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 300,00300,00 166,7500,00 166,7500,00

2.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.100,001.000,00 95,22.000,00 95,22.000,00

0,0004011 Tekmovanje koscev in grabljic 1.400,001.400,00 85,71.200,00 85,71.200,00
0,00402009 Izdatki za reprezentanco 700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

0,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 200,00200,00 0,00,00 0,00,00

0,0004021 Poroke 0,000,00 ---300,00 ---300,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---300,00 ---300,00

4.450,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.900,008.900,00 100,08.900,00 100,08.900,00

4.450,001803 Programi v kulturi 8.900,008.900,00 100,08.900,00 100,08.900,00

4.450,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 8.900,008.900,00 100,08.900,00 100,08.900,00

4.450,0018011 Radio Zeleni val 8.900,008.900,00 100,08.900,00 100,08.900,00
4.450,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 8.900,008.900,00 100,08.900,00 100,08.900,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

4000 Občinska uprava 459.564,12795.972,00833.995,00 114,7912.972,15 116,7929.169,15

651,9402 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,002.000,00 80,01.600,00 80,01.600,00

651,940202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.000,002.000,00 80,01.600,00 80,01.600,00

651,9402029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.000,002.000,00 80,01.600,00 80,01.600,00

651,9402001 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 2.000,002.000,00 80,01.600,00 80,01.600,00
526,57402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.600,001.600,00 81,31.300,00 81,31.300,00

125,37402931 Plačila bančnih storitev 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 100,00100,00 0,00,00 0,00,00

3.664,9704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

63.010,0063.010,00 16,210.210,00 16,210.210,00

3.664,970403 Druge skupne administrativne službe 63.010,0063.010,00 16,210.210,00 16,210.210,00

369,9804039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000,003.000,00 73,32.200,00 73,32.200,00

369,9804003 Spletne strani občine 3.000,003.000,00 73,32.200,00 73,32.200,00
369,98402099 Drugi splošni material in storitve 3.000,003.000,00 73,32.200,00 73,32.200,00

3.294,9904039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 60.010,0060.010,00 13,48.010,00 13,48.010,00

3.294,9904008 Pravno urejanje občinskega premoženja 10.000,0010.000,00 80,08.000,00 80,08.000,00
3.294,99402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 

drugih
10.000,0010.000,00 80,08.000,00 80,08.000,00

0,0004013 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10,0010,00 100,010,00 100,010,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 10,0010,00 100,010,00 100,010,00

0,0004020 Davek na nepremičnine 50.000,0050.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 50.000,0050.000,00 0,00,00 0,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

427.873,1706 LOKALNA SAMOUPRAVA 678.985,00678.985,00 112,3762.513,00 111,0753.710,00

0,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0,000,00 ---12.000,00 ---12.000,00

0,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 0,000,00 ---12.000,00 ---12.000,00

0,0006017 Delovanje KS, vaških in četrtnih skupnosti 0,000,00 ---12.000,00 ---12.000,00
0,00402000 Pisarniški material in storitve 0,000,00 ---2.000,00 ---2.000,00

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 ---9.600,00 ---9.600,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---400,00 ---400,00

427.873,170603 Dejavnost občinske uprave 678.985,00678.985,00 110,5750.513,00 109,2741.710,00

418.842,5306039001 Administracija občinske uprave 658.785,00658.785,00 111,7735.913,00 110,5728.110,00

252.154,4806002 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim v OU 390.800,00390.800,00 110,2430.660,00 110,2430.660,00
178.609,54400000 Osnovne plače 279.868,64283.000,00 105,1294.000,00 105,1294.000,00

8.399,53400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 16.300,0016.300,00 104,317.000,00 104,317.000,00

905,98400004 Drugi dodatki 1.550,000,00 258,14.000,00 258,14.000,00

6.078,88400100 Regres za letni dopust 6.400,006.400,00 112,57.200,00 112,57.200,00

7.579,06400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 11.800,0011.800,00 144,117.000,00 144,117.000,00

10.486,45400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 15.200,0015.200,00 125,019.000,00 125,019.000,00

3.214,76400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru 
sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta

4.450,006.000,00 101,14.500,00 101,14.500,00

1.436,84400400 Sredstva za nadurno delo 3.500,003.500,00 74,32.600,00 74,32.600,00

3.131,36400901 Odpravnine 3.131,360,00 0,00,00 0,00,00

17.224,44401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 25.000,0025.000,00 120,030.000,00 120,030.000,00

12.767,59401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.800,0019.800,00 151,530.000,00 151,530.000,00

1.031,50401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.650,001.650,00 145,52.400,00 145,52.400,00

120,56401200 Prispevek za zaposlovanje 200,00200,00 180,0360,00 180,0360,00

194,55401300 Prispevek za starševsko varstvo 350,00350,00 171,4600,00 171,4600,00

973,44401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

1.600,001.600,00 125,02.000,00 125,02.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA
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52.760,3806004 Materialni stroški za delovanje OU 91.495,0091.495,00 128,9117.890,00 111,1101.690,00
6.620,78402000 Pisarniški material in storitve 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

66,10402001 Čistilni material in storitve 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 795,041.000,00 100,6800,00 100,6800,00

2.449,57402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.100,003.000,00 100,03.100,00 100,03.100,00

0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

8.813,03402007 Računalniške storitve 15.500,0015.500,00 93,614.500,00 93,614.500,00

4.410,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 12.200,0013.500,00 135,316.500,00 73,89.000,00

485,11402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

2.548,52402099 Drugi splošni material in storitve 3.630,003.645,00 96,43.500,00 96,43.500,00

328,13402100 Uniforme in službena obleka 1.225,001.210,00 106,11.300,00 106,11.300,00

0,00402101 ***Knjige 0,00100,00 ---0,00 ---0,00

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,000,00 ---400,00 ---400,00

897,65402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.590,001.590,00 100,01.590,00 100,01.590,00

7.087,88402205 Telefon, faks, elektronska pošta 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

5.574,12402206 Poštnina in kurirske storitve 7.800,007.800,00 100,07.800,00 100,07.800,00

197,42402402 Stroški prevoza v državi 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

0,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 0,000,00 ---500,00 ---500,00

0,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

7.648,91402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 11.025,008.500,00 102,511.300,00 102,511.300,00

867,84402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00

425,96402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.995,003.000,00 100,23.000,00 66,82.000,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 500,00500,00 ---15.000,00 ---10.000,00

291,04402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 775,002.000,00 387,13.000,00 103,2800,00

203,64402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 409,96200,00 97,6400,00 97,6400,00

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 250,00250,00 ---4.500,00 ---4.000,00

3.844,68402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00
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90.072,5506018 Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim v RO 119.290,00119.290,00 98,2117.193,00 98,2117.193,00
61.008,97400000 Osnovne plače 78.000,0078.000,00 101,379.000,00 101,379.000,00

4.213,02400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 5.000,005.000,00 123,06.150,00 123,06.150,00

820,70400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

479,00400003 Položajni dodatek 900,00900,00 88,9800,00 88,9800,00

4.389,28400100 Regres za letni dopust 4.390,004.300,00 86,83.810,00 86,83.810,00

4.049,48400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 5.100,005.100,00 131,46.700,00 131,46.700,00

3.263,50400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.500,005.500,00 67,33.700,00 67,33.700,00

0,00400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 250,00350,00 100,0250,00 100,0250,00

261,78400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru 
sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta

3.110,003.200,00 16,1500,00 16,1500,00

298,30400400 Sredstva za nadurno delo 1.500,001.500,00 33,3500,00 33,3500,00

5.938,95401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.600,007.600,00 100,87.660,00 100,87.660,00

4.399,58401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 5.600,005.600,00 101,45.678,00 101,45.678,00

358,08401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 600,00600,00 83,3500,00 83,3500,00

40,41401200 Prispevek za zaposlovanje 55,0055,00 100,055,00 100,055,00

67,09401300 Prispevek za starševsko varstvo 85,0085,00 105,990,00 105,990,00

484,41401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

600,00500,00 133,3800,00 133,3800,00

13.936,9106024 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Grosuplje, Ig in Škofljica

37.000,0037.000,00 130,748.370,00 144,153.317,00

13.936,91413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 37.000,0037.000,00 130,748.370,00 144,153.317,00

9.918,2106025 Materialni in ostali stroški Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica

20.200,0020.200,00 107,921.800,00 125,025.250,00

9.684,88413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 19.000,0019.000,00 110,020.900,00 128,224.350,00

233,33432000 Investicijski transferi občinam 1.200,001.200,00 75,0900,00 75,0900,00

9.030,6406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave

20.200,0020.200,00 72,314.600,00 67,313.600,00

9.030,6406007 Nakup osnovnih sredstev za delovanje OU 20.200,0020.200,00 72,314.600,00 67,313.600,00
2.369,50420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.700,003.700,00 100,03.700,00 100,03.700,00

643,43420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 950,00500,00 94,7900,00 94,7900,00

350,28420299 Nakup druge opreme in napeljav 7.550,008.000,00 92,77.000,00 79,56.000,00

5.667,43420703 Nakup licenčne programske opreme 8.000,008.000,00 37,53.000,00 37,53.000,00
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0,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0,000,00 ---5.649,15 ---5.649,15

0,001003 Aktivna politika zaposlovanja 0,000,00 ---5.649,15 ---5.649,15

0,0010039001 Povečanje zaposljivosti 0,000,00 ---5.649,15 ---5.649,15

0,0010001 Javna dela 0,000,00 ---5.649,15 ---5.649,15
0,00400000 Osnovne plače 0,000,00 ---4.860,00 ---4.860,00

0,00400100 Regres za letni dopust 0,000,00 ---789,15 ---789,15

16.124,0422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 25.000,0025.000,00 92,023.000,00 192,048.000,00

16.124,042201 Servisiranje javnega dolga 25.000,0025.000,00 92,023.000,00 192,048.000,00

16.124,0422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje

25.000,0025.000,00 92,023.000,00 192,048.000,00

16.124,0422003 Obresti od najetih kreditov -  Vrtec na Lavrici 25.000,0025.000,00 92,023.000,00 92,023.000,00
16.124,04403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 25.000,0025.000,00 92,023.000,00 92,023.000,00

0,0022007 Obresti od najetih kreditov - Osnovna šola na Lavrici 0,000,00 ---0,00 ---25.000,00
0,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,000,00 ---0,00 ---25.000,00

11.250,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 26.977,0065.000,00 407,8110.000,00 407,8110.000,00

11.250,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč

15.000,0015.000,00 400,060.000,00 400,060.000,00

11.250,0023029001 Rezerva občine 15.000,0015.000,00 400,060.000,00 400,060.000,00

11.250,0023001 Proračunska rezerva 15.000,0015.000,00 400,060.000,00 400,060.000,00
11.250,00409100 Proračunska rezerva 15.000,0015.000,00 400,060.000,00 400,060.000,00
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0,002303 Splošna proračunska rezervacija 11.977,0050.000,00 417,550.000,00 417,550.000,00

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 11.977,0050.000,00 417,550.000,00 417,550.000,00

0,0023002 Tekoča proračunska rezervacija 11.977,0050.000,00 417,550.000,00 417,550.000,00
0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 11.977,0050.000,00 417,550.000,00 417,550.000,00
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4001 Občinska uprava-(gospodarstvo in kmetijstvo, gasilstvo, 
CZ)

144.765,382.411.629,792.406.593,79 15,9382.855,00 15,1364.855,00

39.064,9207 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 102.625,0099.589,00 100,0102.625,00 100,0102.625,00

39.064,920703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 102.625,0099.589,00 100,0102.625,00 100,0102.625,00

5.336,2407039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,011.000,00

5.336,2407012 Civilna zaščita 11.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,011.000,00
0,00402000 Pisarniški material in storitve 250,00250,00 96,0240,00 96,0240,00

701,51402009 Izdatki za reprezentanco 990,00300,00 90,9900,00 90,9900,00

467,51402099 Drugi splošni material in storitve 685,001.000,00 102,2700,00 102,2700,00

420,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.772,204.000,00 101,61.800,00 101,61.800,00

188,28402205 Telefon, faks, elektronska pošta 260,00200,00 100,0260,00 100,0260,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

600,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 600,00600,00 100,0600,00 100,0600,00

287,65402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

1.175,60402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.875,00500,00 101,31.900,00 101,31.900,00

730,18402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.275,002.000,00 102,01.300,00 102,01.300,00

293,91402912 Posebni davek na določene prejemke 500,00150,00 100,0500,00 100,0500,00

178,80402999 Drugi operativni odhodki 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00

292,80420299 Nakup druge opreme in napeljav 792,800,00 100,9800,00 100,9800,00

33.728,6807039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 91.625,0088.589,00 100,091.625,00 100,091.625,00

33.044,6807004 Redno delovanje GD in GZ 71.300,0071.300,00 100,071.300,00 100,071.300,00
13.066,50412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.210,0034.210,00 100,034.210,00 100,034.210,00

19.978,18431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.090,0037.090,00 100,037.090,00 100,037.090,00

0,0007005 Požarne takse 17.425,0014.389,00 100,017.425,00 100,017.425,00
0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.425,0014.389,00 100,017.425,00 100,017.425,00

135,0007009 Rediteljstvo in požarna straža na občinskih prireditvah 900,00900,00 100,0900,00 100,0900,00
135,00402099 Drugi splošni material in storitve 900,00900,00 100,0900,00 100,0900,00

549,0007010 Intervencije ob naravnih nesrečah 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00
549,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00
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19.949,5811 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 51.480,0049.480,00 95,449.130,00 95,449.130,00

11.853,971102 Program reforme kmetijstva in živilstva 30.480,0028.480,00 92,328.130,00 92,328.130,00

11.853,9711029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 22.780,0022.780,00 99,322.630,00 99,322.630,00

3.919,9211013 Razvojni programi - Sožitje med mestom in podeželjem -
LEADER LAS

9.780,009.780,00 88,28.630,00 88,28.630,00

1.863,92400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru 
sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta

3.030,003.030,00 100,03.030,00 100,03.030,00

316,00402009 Izdatki za reprezentanco 650,00650,00 76,9500,00 76,9500,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

1.740,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,006.000,00 83,35.000,00 83,35.000,00

2.279,0011016 Tehnična podpora kmetom - izobraževanje 4.000,004.000,00 125,05.000,00 125,05.000,00
2.279,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 4.000,004.000,00 125,05.000,00 125,05.000,00

5.655,0511018 Poljske poti 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,09.000,00
5.655,05402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,09.000,00

0,0011029003 Zemljiške operacije 7.000,005.000,00 71,45.000,00 71,45.000,00

0,0011005 Naprava pašnikov 7.000,005.000,00 71,45.000,00 71,45.000,00
0,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 7.000,005.000,00 71,45.000,00 71,45.000,00

0,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 700,00700,00 71,4500,00 71,4500,00

0,0011015 Zavarovalne premije v kmetijstvu 700,00700,00 71,4500,00 71,4500,00
0,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 700,00700,00 71,4500,00 71,4500,00

2.938,151103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.500,006.500,00 107,77.000,00 107,77.000,00

2.938,1511039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.500,006.500,00 107,77.000,00 107,77.000,00

2.938,1511010 Oskrba psov in mačk 6.500,006.500,00 107,77.000,00 107,77.000,00
2.938,15402099 Drugi splošni material in storitve 6.500,006.500,00 107,77.000,00 107,77.000,00
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5.157,461104 Gozdarstvo 14.500,0014.500,00 96,614.000,00 96,614.000,00

5.157,4611049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 14.500,0014.500,00 96,614.000,00 96,614.000,00

4.122,6811011 Gozdne vlake 9.395,009.500,00 95,89.000,00 95,89.000,00
4.122,68431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 9.395,009.500,00 95,89.000,00 95,89.000,00

1.034,7811012 Gozdne ceste 5.105,005.000,00 97,95.000,00 97,95.000,00
1.034,78402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.105,005.000,00 97,95.000,00 97,95.000,00

8.262,1014 GOSPODARSTVO 31.200,0031.200,00 178,955.800,00 105,132.800,00

4.006,171402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 21.500,0021.500,00 100,021.500,00 100,021.500,00

4.006,1714029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 21.500,0021.500,00 100,021.500,00 100,021.500,00

3.036,1714004 Razvojni programi 11.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,011.500,00
1.867,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

1.169,17420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.500,006.500,00 100,06.500,00 100,06.500,00

970,0014011 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00
970,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

4.255,931403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 9.700,009.700,00 353,634.300,00 116,511.300,00

4.255,9314039001 Promocija občine 8.700,008.700,00 382,833.300,00 118,410.300,00

943,2314005 Karte, zloženke, razglednice… 3.500,003.500,00 114,34.000,00 114,34.000,00
943,23402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.500,001.500,00 133,32.000,00 133,32.000,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

3.312,7014008 Promocija občine - splošno 5.200,005.200,00 563,529.300,00 121,26.300,00
0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 610,000,00 98,4600,00 98,4600,00

3.312,70402099 Drugi splošni material in storitve 4.390,004.500,00 637,828.000,00 113,95.000,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00500,00 ---500,00 ---500,00
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4001 - Občinska uprava-(gospodarstvo in kmetijstvo, gasilstvo, CZ)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

0,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,0014009 Obnova turističnih poti 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

0,0014010 Turistični vodniki 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

0,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

0,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

0,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

0,0015029 Ukrepi varstva in vlaganja v naravne vire - dajatev 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

77.488,7818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.226.024,792.226.024,79 7,9175.000,00 8,1180.000,00

77.488,781802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.226.024,792.226.024,79 7,9175.000,00 8,1180.000,00

77.488,7818029001 Nepremična kulturna dediščina 2.226.024,792.226.024,79 7,9175.000,00 8,1180.000,00

77.488,7818003 Grad Lisičje 2.226.024,792.226.024,79 7,9175.000,00 8,1180.000,00
0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 300.235,14300.235,14 0,00,00 0,00,00

74.438,78420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.866.282,921.866.282,92 9,4175.000,00 9,6180.000,00

0,00420801 Investicijski nadzor 53.588,4953.588,49 0,00,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.430,511.430,51 0,00,00 0,00,00

3.050,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.487,734.487,73 0,00,00 0,00,00

Stran: 44 od 78



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

4002 Občinska uprava-(družbene dejavnosti) 1.819.607,282.713.461,172.705.203,17 102,02.768.089,00 98,22.664.119,00

927,2004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

2.500,002.500,00 160,04.000,00 80,02.000,00

927,200403 Druge skupne administrativne službe 2.500,002.500,00 160,04.000,00 80,02.000,00

927,2004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.500,002.500,00 160,04.000,00 80,02.000,00

927,2004010 Celostna podoba občine 2.500,002.500,00 160,04.000,00 80,02.000,00
927,20402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.500,002.500,00 160,04.000,00 80,02.000,00

842,6908 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.450,004.450,00 100,04.450,00 100,04.450,00

842,690802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 4.450,004.450,00 100,04.450,00 100,04.450,00

842,6908029001 Prometna varnost 4.450,004.450,00 100,04.450,00 100,04.450,00

842,6908001 Občinski SPVCP 4.450,004.450,00 100,04.450,00 100,04.450,00
0,00402009 Izdatki za reprezentanco 750,00750,00 100,0750,00 100,0750,00

609,80402099 Drugi splošni material in storitve 2.250,002.250,00 100,02.250,00 100,02.250,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

212,94402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

19,95402999 Drugi operativni odhodki 150,00150,00 100,0150,00 100,0150,00

4.126,7914 GOSPODARSTVO 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00

4.126,791403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00

4.126,7914039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00

4.126,7914012 Sofinanciranje turističnih programov društev 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00
4.126,79412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

31.197,0617 ZDRAVSTVENO VARSTVO 40.998,0040.998,00 114,646.970,00 114,646.970,00

31.197,061707 Drugi programi na področju zdravstva 40.998,0040.998,00 114,646.970,00 114,646.970,00

24.065,8817079001 Nujno zdravstveno varstvo 28.000,0028.000,00 121,434.000,00 121,434.000,00

24.065,8817002 Zdravstveno zavarovanje za brezposelne 28.000,0028.000,00 121,434.000,00 121,434.000,00
24.065,88413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 28.000,0028.000,00 121,434.000,00 121,434.000,00

7.131,1817079002 Mrliško ogledna služba 12.998,0012.998,00 99,812.970,00 99,812.970,00

7.131,1817003 Mrliško ogledna služba 12.998,0012.998,00 99,812.970,00 99,812.970,00
0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 170,00170,00 100,0170,00 100,0170,00

701,67402399 Drugi prevozni in transportni stroški 2.200,002.200,00 100,02.200,00 100,02.200,00

502,16402999 Drugi operativni odhodki 628,00628,00 95,5600,00 95,5600,00

5.927,35413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

152.842,4518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 212.253,17211.965,17 151,3321.103,00 101,8216.103,00

0,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00

0,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00

0,0018001 Kulturno zgodovinski objekti - vzdrževanje 500,00500,00 0,00,00 0,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 0,00,00 0,00,00

0,0018051 Spominsko obeležje Janezu Primicu Nepomuku 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---0,00 ---1.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,001.000,00 100,01.000,00 0,00,00

100.324,971803 Programi v kulturi 148.488,00148.320,00 99,7148.070,00 99,7148.070,00

81.113,6018039001 Knjižničarstvo in založništvo 125.470,00125.470,00 100,0125.470,00 100,0125.470,00

17.025,0318006 Knjižnica Škofljica - nakup knjig 22.700,0022.700,00 100,022.700,00 100,022.700,00
17.025,03413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 22.700,0022.700,00 100,022.700,00 100,022.700,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

64.088,5718007 Knjižnica Škofljica - redno delovanje 102.770,00102.770,00 100,0102.770,00 100,0102.770,00
45.985,02413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim
72.450,0072.450,00 100,072.450,00 100,072.450,00

6.391,84413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 13.750,0013.750,00 100,013.750,00 100,013.750,00

11.520,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 15.360,0015.360,00 100,015.360,00 100,015.360,00

191,71413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

1.210,001.210,00 100,01.210,00 100,01.210,00

0,0018039002 Umetniški programi 250,00250,00 0,00,00 0,00,00

0,0018032 Izredni kulturni programi 250,00250,00 0,00,00 0,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00250,00 0,00,00 0,00,00

8.855,1918039003 Ljubiteljska kultura 9.168,009.000,00 98,29.000,00 98,29.000,00

1.300,0018009 Javni sklad za kulturno dejavnost 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,01.300,00
1.300,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.300,001.300,00 100,01.300,00 100,01.300,00

7.555,1918042 Sofinanciranje kulturnih programov društev 7.868,007.700,00 97,97.700,00 97,97.700,00
7.555,19412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.868,007.700,00 97,97.700,00 97,97.700,00

10.356,1818039005 Drugi programi v kulturi 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,013.600,00

1.500,0018013 Knjižnica Škofljica - investicije 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00
1.500,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00

8.856,1818033 Knjižnica Škofljica - najem prostora 12.100,0012.100,00 100,012.100,00 100,012.100,00
8.856,18402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 12.100,0012.100,00 100,012.100,00 100,012.100,00

8.453,761804 Podpora posebnim skupinam 9.900,009.900,00 100,09.900,00 100,09.900,00

1.607,7618049001 Programi veteranskih organizacij 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00

1.607,7618015 Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00
1.607,76412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

6.846,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 8.100,008.100,00 100,08.100,00 100,08.100,00

6.846,0018016 Sofinanciranje programov društev-ostalo 8.100,008.100,00 100,08.100,00 100,08.100,00
6.846,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.100,008.100,00 100,08.100,00 100,08.100,00

44.063,721805 Šport in prostočasne aktivnosti 52.365,1752.245,17 309,6162.133,00 109,157.133,00

42.179,3618059001 Programi športa 50.365,1750.245,17 99,550.133,00 99,550.133,00

500,0018017 Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok 500,0043.400,00 ---43.400,00 ---43.400,00
500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,0043.400,00 ---43.400,00 ---43.400,00

13.100,0018018 Športna vzgoja šoloobveznih otrok 14.800,000,00 0,00,00 0,00,00
10.100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.100,000,00 0,00,00 0,00,00

3.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.700,000,00 0,00,00 0,00,00

7.500,0018019 Športna vzgoja mladine 7.500,000,00 0,00,00 0,00,00
7.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,000,00 0,00,00 0,00,00

6.800,0018021 Športna rekreacija 6.800,000,00 0,00,00 0,00,00
6.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.800,000,00 0,00,00 0,00,00

107,0018024 Izobraževanje strokovnih kadrov 500,000,00 0,00,00 0,00,00
107,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,000,00 0,00,00 0,00,00

7.800,0018025 Delovanje športnih društev 7.800,000,00 0,00,00 0,00,00
7.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.800,000,00 0,00,00 0,00,00

432,4618026 Promocijske športne prireditve 3.500,000,00 0,00,00 0,00,00
432,46412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500,000,00 0,00,00 0,00,00

2.120,0018031 Delovanje strokovnih služb 2.120,000,00 0,00,00 0,00,00
2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,000,00 0,00,00 0,00,00

120,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120,000,00 0,00,00 0,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

3.819,9018049 Vzdrževanje športnih objektov 6.845,176.845,17 98,46.733,00 98,46.733,00
3.290,15413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim
5.897,595.897,59 98,45.800,00 98,45.800,00

529,75413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 947,58947,58 98,5933,00 98,5933,00

1.884,3618059002 Programi za mladino 2.000,002.000,00 ---112.000,00 350,07.000,00

1.884,3618029 Sofinanciranje programov društev za mladino 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00
1.884,36412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

0,0018059 Mladinski center 0,000,00 ---110.000,00 ---5.000,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---10.000,00 ---5.000,00

0,00420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 0,000,00 ---100.000,00 ---0,00

1.393.895,0719 IZOBRAŽEVANJE 2.111.590,002.111.590,00 96,72.041.910,00 96,82.044.940,00

1.063.836,461902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.547.280,001.547.280,00 98,51.524.150,00 98,51.524.150,00

1.063.836,4619029001 Vrtci 1.547.280,001.547.280,00 98,51.524.150,00 98,51.524.150,00

691.238,0919001 Vrtec Škofljica - oskrba otrok 1.013.700,001.013.700,00 98,2995.000,00 98,2995.000,00
691.238,09411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.013.700,001.013.700,00 98,2995.000,00 98,2995.000,00

306.289,7419002 Ostali vrtci - oskrba otrok 420.300,00420.300,00 99,9420.000,00 99,9420.000,00
306.289,74411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 420.000,00420.000,00 100,0420.000,00 100,0420.000,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 300,00300,00 0,00,00 0,00,00

1.500,0019003 Vzdrževanje vrtca in igrišč 1.500,001.500,00 366,75.500,00 366,75.500,00
0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---4.000,00 ---4.000,00

1.500,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00

10.280,6419006 Dodatni programi v vrtcu Škofljica -ostalo 19.500,0019.500,00 92,318.000,00 92,318.000,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,001.000,00 ---500,00 ---500,00

0,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,000,00 ---12.000,00 ---12.000,00

9.987,23413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim

17.500,0016.500,00 22,94.000,00 22,94.000,00

293,41413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 75,01.500,00 75,01.500,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

0,0019007 Logopedska obravnava otrok 500,00500,00 50,0250,00 50,0250,00
0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 500,00500,00 50,0250,00 50,0250,00

9.515,6319008 Specialni pedagog 22.000,0022.000,00 100,022.000,00 100,022.000,00
9.515,63411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 22.000,0022.000,00 100,022.000,00 100,022.000,00

8.398,9219024 Stalni spremljevalec otroka s posebnimi potrebami 17.880,0017.880,00 64,311.500,00 64,311.500,00
7.284,19413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim
14.000,0014.000,00 66,69.320,00 66,69.320,00

1.065,17413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 2.300,002.300,00 58,71.350,00 58,71.350,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.230,001.230,00 59,4730,00 59,4730,00

49,56413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

350,00350,00 28,6100,00 28,6100,00

0,0019040 Vrtec Škofljica - ostalo 1.900,001.900,00 100,01.900,00 100,01.900,00
0,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.900,001.900,00 100,01.900,00 100,01.900,00

36.613,4419046 Najemnine vrtci 50.000,0050.000,00 100,050.000,00 100,050.000,00
36.613,44402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 50.000,0050.000,00 100,050.000,00 100,050.000,00

109.469,131903 Primarno in sekundarno izobraževanje 191.917,00191.917,00 91,0174.620,00 92,1176.820,00

98.515,7819039001 Osnovno šolstvo 176.437,00176.437,00 90,4159.430,00 91,6161.630,00

61.101,1819010 OŠ-osnovna dejavnost 111.900,00111.900,00 93,6104.700,00 95,5106.900,00
0,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.900,001.900,00 100,01.900,00 100,01.900,00

61.101,18413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 110.000,00110.000,00 93,5102.800,00 95,5105.000,00

7.974,4319011 OŠ-vzdrževanje 14.280,0014.280,00 128,018.280,00 128,018.280,00
0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---4.000,00 ---4.000,00

7.974,43413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.280,0014.280,00 100,014.280,00 100,014.280,00

0,0019012 OŠ-igrala in igrišča 2.000,002.000,00 50,01.000,00 50,01.000,00
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,001.000,00 50,0500,00 50,0500,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 50,0500,00 50,0500,00
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26.387,4019013 OŠ-nadstandard 42.457,0042.457,00 82,435.000,00 82,435.000,00
22.728,17413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim
36.000,0036.000,00 83,830.170,00 83,830.170,00

3.659,23413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 6.457,006.457,00 74,84.830,00 74,84.830,00

3.052,7719014 OŠ-dodatni izobraževalni programi 5.800,005.800,00 7,8450,00 7,8450,00
3.052,77413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.800,005.800,00 7,8450,00 7,8450,00

10.953,3519039002 Glasbeno šolstvo 15.480,0015.480,00 98,115.190,00 98,115.190,00

10.443,3519016 Glasbena šola Grosuplje-Oddelek Škofljica 14.680,0014.680,00 100,014.680,00 100,014.680,00
8.433,38413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim
12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,012.000,00

2.009,97413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.680,002.680,00 100,02.680,00 100,02.680,00

510,0019035 Amortizacija - Glasbena šola 800,00800,00 63,8510,00 63,8510,00
510,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 800,00800,00 63,8510,00 63,8510,00

220.589,481906 Pomoči šolajočim 372.393,00372.393,00 92,1343.140,00 92,4343.970,00

220.589,4819069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 372.393,00372.393,00 92,1343.140,00 92,4343.970,00

8.654,9619018 Vozila za prevoze učencev 15.795,0015.795,00 100,015.790,00 101,416.020,00
8.654,96413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 15.795,0015.795,00 100,015.790,00 101,416.020,00

198.829,1619019 Prevozi učencev 336.922,00336.922,00 92,2310.750,00 92,4311.350,00
184.283,28411900 Regresiranje prevozov v šolo 310.000,00310.000,00 92,5286.600,00 92,5286.600,00

12.760,58413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim

23.062,0023.062,00 91,121.000,00 93,221.500,00

1.687,11413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 2.800,002.800,00 94,62.650,00 96,42.700,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 470,00470,00 63,8300,00 63,8300,00

98,19413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

590,00590,00 33,9200,00 42,4250,00

114,4019020 Regresiranje prehrane učencev 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00
114,40411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

9.414,9619021 Prevozi šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami 15.600,0015.600,00 100,015.600,00 100,015.600,00
9.414,96411900 Regresiranje prevozov v šolo 15.600,0015.600,00 100,015.600,00 100,015.600,00
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3.576,0019022 Pomoč za zimsko in letno šolo v naravi 3.576,003.576,00 14,0500,00 14,0500,00
3.576,00411902 Doplačila za šolo v naravi 3.576,003.576,00 14,0500,00 14,0500,00

235.776,0220 SOCIALNO VARSTVO 337.170,00329.200,00 102,4345.156,00 102,4345.156,00

14.395,872002 Varstvo otrok in družine 18.000,0018.000,00 72,213.000,00 72,213.000,00

14.395,8720029001 Drugi programi v pomoč družini 18.000,0018.000,00 72,213.000,00 72,213.000,00

14.395,8720001 Darilo ob rojstvu otroka 18.000,0018.000,00 72,213.000,00 72,213.000,00
14.395,87411103 Darilo ob rojstvu otroka 18.000,0018.000,00 72,213.000,00 72,213.000,00

221.380,152004 Izvajanje programov socialnega varstva 319.170,00311.200,00 104,1332.156,00 104,1332.156,00

36.785,2920049001 Centri za socialno delo 53.400,0053.400,00 99,953.356,00 99,953.356,00

36.785,2920002 Delovanje Centra za socialno delo 53.400,0053.400,00 99,953.356,00 99,953.356,00
28.055,79413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim
40.340,0040.340,00 100,040.340,00 100,040.340,00

4.028,19413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.760,005.760,00 100,05.760,00 100,05.760,00

4.535,60413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.044,007.044,00 99,47.000,00 99,47.000,00

165,71413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

256,00256,00 100,0256,00 100,0256,00

22.908,6020049002 Socialno varstvo invalidov 31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00

22.908,6020003 Družinski pomočnik 31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00
22.908,60411922 Izplačila družinskemu pomočniku 31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00

144.515,1220049003 Socialno varstvo starih 212.400,00212.400,00 101,2215.000,00 101,2215.000,00

118.119,4820004 Posebni zavodi za starejše občane 174.000,00174.000,00 97,7170.000,00 97,7170.000,00
118.119,48411909 Regresiranje oskrbe v domovih 174.000,00174.000,00 97,7170.000,00 97,7170.000,00

26.395,6420005 Splošni zavodi za starejše občane 38.400,0038.400,00 117,245.000,00 117,245.000,00
26.395,64411909 Regresiranje oskrbe v domovih 38.400,0038.400,00 117,245.000,00 117,245.000,00
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12.942,5220049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 18.070,0010.600,00 157,728.500,00 157,728.500,00

2.707,4720007 Pomoč družinam in posameznikom po pravilniku 3.750,003.100,00 93,33.500,00 93,33.500,00
2.707,47411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.750,003.100,00 93,33.500,00 93,33.500,00

10.235,0520008 Pomoč pri plačilu najemnine za stanovanja 14.320,007.500,00 104,815.000,00 104,815.000,00
10.235,05411920 Subvencioniranje stanarin 14.320,007.500,00 104,815.000,00 104,815.000,00

0,0020014 Pomoč socialno ogroženim 0,000,00 ---10.000,00 ---10.000,00
0,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0,000,00 ---10.000,00 ---10.000,00

4.228,6220049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.300,003.800,00 100,04.300,00 100,04.300,00

500,0020012 Sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa 500,000,00 100,0500,00 100,0500,00
500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,000,00 100,0500,00 100,0500,00

3.728,6220013 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 3.800,003.800,00 100,03.800,00 100,03.800,00
3.728,62412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.800,003.800,00 100,03.800,00 100,03.800,00
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4003 Občinska uprava-(investicije, komunala in RO) 2.075.328,6010.532.304,8110.507.575,81 102,510.797.252,48 82,08.638.995,96

188.237,8004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

254.815,00254.815,00 124,3316.750,00 50,5128.750,00

188.237,800403 Druge skupne administrativne službe 254.815,00254.815,00 124,3316.750,00 50,5128.750,00

188.237,8004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 254.815,00254.815,00 124,3316.750,00 50,5128.750,00

3.653,7404009 Vzdrževanje poslovnih prostorov 5.220,005.220,00 0,00,00 0,00,00
0,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 100,000,00 0,00,00 0,00,00

1.046,51402099 Drugi splošni material in storitve 1.140,001.000,00 0,00,00 0,00,00

3,97402199 Drugi posebni materiali in storitve 25,00100,00 0,00,00 0,00,00

387,12402200 Električna energija 800,001.000,00 0,00,00 0,00,00

94,03402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 500,000,00 0,00,00 0,00,00

728,33402203 Voda in komunalne storitve 1.000,001.000,00 0,00,00 0,00,00

6,98402204 Odvoz smeti 120,00120,00 0,00,00 0,00,00

1.032,08402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.145,002.000,00 0,00,00 0,00,00

42,58402504 Zavarovalne premije za objekte 75,000,00 0,00,00 0,00,00

312,14402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 315,000,00 0,00,00 0,00,00

93,5204014 Hiša na Pijavi Gorici 4.480,004.480,00 107,14.800,00 107,14.800,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---2.000,00 ---2.000,00

17,52402200 Električna energija 500,00500,00 40,0200,00 40,0200,00

76,00402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 100,0250,00 100,0250,00

0,00402204 Odvoz smeti 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---400,00 ---400,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 350,00350,00 100,0350,00 100,0350,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.780,001.780,00 0,00,00 0,00,00
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2.041,7404015 Grad Lisičje - vzdrževanje 3.175,003.175,00 285,89.075,00 285,89.075,00
50,50402099 Drugi splošni material in storitve 158,00100,00 ---5.000,00 ---5.000,00

25,36402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

1.379,15402200 Električna energija 1.600,001.500,00 125,02.000,00 125,02.000,00

45,12402203 Voda in komunalne storitve 300,00300,00 66,7200,00 66,7200,00

541,61402504 Zavarovalne premije za objekte 542,00500,00 184,51.000,00 184,51.000,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 200,00400,00 250,0500,00 250,0500,00

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 250,00250,00 100,0250,00 100,0250,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 25,0025,00 100,025,00 100,025,00

89.365,6404016 Ureditev centra Škofljice 90.000,0090.000,00 133,3120.000,00 55,650.000,00
16.958,00420400 Priprava zemljišča 17.000,000,00 0,00,00 0,00,00

68.406,24420401 Novogradnje 68.995,0090.000,00 173,9120.000,00 72,550.000,00

4.001,40420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.005,000,00 0,00,00 0,00,00

213,1604017 Hiša Smrjene 2.940,002.940,00 ---33.625,00 973,628.625,00
44,36402099 Drugi splošni material in storitve 60,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

53,76402200 Električna energija 137,00840,00 365,0500,00 365,0500,00

81,36402203 Voda in komunalne storitve 219,00250,00 91,3200,00 91,3200,00

33,68402204 Odvoz smeti 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00200,00 ---0,00 ---0,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---400,00 ---400,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.800,001.200,00 100,01.800,00 100,01.800,00

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 453,00350,00 99,3450,00 99,3450,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 171,000,00 102,3175,00 102,3175,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---20.000,00 ---20.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---5.000,00 ---0,00

0,0004018 Hiša Orle 50.000,0050.000,00 206,0103.000,00 0,00,00
0,00420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 50.000,0050.000,00 200,0100.000,00 0,00,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---3.000,00 ---0,00

92.870,0004019 Ureditev centra Gradišče 99.000,0099.000,00 0,00,00 0,00,00
28.060,00420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 34.190,0049.000,00 0,00,00 0,00,00

64.810,00420600 Nakup zemljišč 64.810,0050.000,00 0,00,00 0,00,00
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0,0004022 Skladišče RO na železniški postaji 0,000,00 ---2.000,00 ---2.000,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,0004023 Vzdrževanje objektov ožjih delov občine (brez kulturnih domov) 0,000,00 ---27.950,00 ---27.950,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---3.000,00 ---3.000,00

0,00402200 Električna energija 0,000,00 ---3.500,00 ---3.500,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 0,000,00 ---200,00 ---200,00

0,00402204 Odvoz smeti 0,000,00 ---300,00 ---300,00

0,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 0,000,00 ---200,00 ---200,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---3.000,00 ---3.000,00

0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 0,000,00 ---1.250,00 ---1.250,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---500,00 ---500,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

0,0004024 Nakup vozil 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00
0,00420101 Nakup avtomobilov 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00

0,0004025 Hiša in kozolec Gradišče 0,000,00 ---6.300,00 ---6.300,00
0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---300,00 ---300,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---6.000,00 ---6.000,00
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68.233,9206 LOKALNA SAMOUPRAVA 96.028,0088.020,00 158,1151.800,00 141,4135.800,00

68.233,920603 Dejavnost občinske uprave 96.028,0088.020,00 158,1151.800,00 141,4135.800,00

14.449,8906039001 Administracija občinske uprave 21.350,0020.620,00 111,023.700,00 101,621.700,00

14.449,8906005 Stroški občinskih vozil 21.350,0020.620,00 111,023.700,00 101,621.700,00
47,18402001 Čistilni material in storitve 209,00310,00 143,5300,00 143,5300,00

31,50402099 Drugi splošni material in storitve 110,00210,00 272,7300,00 272,7300,00

5.758,78402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 7.000,007.000,00 114,38.000,00 114,38.000,00

3.093,30402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.021,005.000,00 116,37.000,00 83,05.000,00

2,71402302 Nadomestni deli za vozila 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

743,96402304 Pristojbine za registracijo vozil 2.000,002.000,00 50,01.000,00 50,01.000,00

4.011,86402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 5.000,005.000,00 120,06.000,00 120,06.000,00

760,60402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 910,001.000,00 109,91.000,00 109,91.000,00

53.784,0306039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave

74.678,0067.400,00 171,5128.100,00 152,8114.100,00

18.357,9506008 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravne stavbe 18.708,0010.000,00 106,920.000,00 85,516.000,00
143,96420200 Nakup pisarniškega pohištva 143,965.000,00 ---5.000,00 ---4.000,00

12.933,83420299 Nakup druge opreme in napeljav 13.282,470,00 37,65.000,00 30,14.000,00

2.557,43420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.558,840,00 195,45.000,00 156,34.000,00

2.722,73420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.722,735.000,00 183,65.000,00 146,94.000,00

23.311,4806009 Obratovalni stroški upravne stavbe 43.855,0052.400,00 86,938.100,00 86,938.100,00
1.153,93402001 Čistilni material in storitve 2.500,002.200,00 80,02.000,00 80,02.000,00

677,24402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00

593,98402099 Drugi splošni material in storitve 1.834,003.000,00 163,63.000,00 163,63.000,00

0,00402100 Uniforme in službena obleka 500,001.000,00 200,01.000,00 200,01.000,00

219,60402199 Drugi posebni materiali in storitve 400,00500,00 0,00,00 0,00,00

2.749,99402200 Električna energija 6.355,006.900,00 62,94.000,00 62,94.000,00

3.730,85402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.000,007.000,00 71,45.000,00 71,45.000,00

405,81402203 Voda in komunalne storitve 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

449,43402204 Odvoz smeti 800,00800,00 75,0600,00 75,0600,00

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,003.000,00 ---6.000,00 ---6.000,00

12.075,51402504 Zavarovalne premije za objekte 20.000,0025.000,00 65,013.000,00 65,013.000,00

1.255,14402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.966,001.000,00 101,72.000,00 101,72.000,00
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12.114,6006022 Upravna stavba s kulturno dvorano - dograditev 12.115,005.000,00 577,870.000,00 495,360.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,005.000,00 ---0,00 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---70.000,00 ---60.000,00

12.114,60420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 12.115,000,00 0,00,00 0,00,00

821.845,0613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1.974.042,701.970.327,70 88,01.736.931,25 80,21.582.200,00

821.845,061302 Cestni promet in infrastruktura 1.972.042,701.968.327,70 88,11.736.931,25 80,21.582.200,00

394.696,0813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 515.000,00515.000,00 126,2650.000,00 116,5600.000,00

231.333,4713002 Vzdrževanje cest in pločnikov 265.000,00265.000,00 150,9400.000,00 132,1350.000,00
231.333,47402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 265.000,00265.000,00 150,9400.000,00 132,1350.000,00

163.362,6113003 Zimska služba 250.000,00250.000,00 100,0250.000,00 100,0250.000,00
163.362,61402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250.000,00250.000,00 100,0250.000,00 100,0250.000,00

36.252,7113029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 495.700,00495.700,00 70,8351.000,00 58,9292.000,00

0,0013016 Cesta - priključek Gradišče 5.000,005.000,00 200,010.000,00 1.000,050.000,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---0,00 ---50.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 200,010.000,00 0,00,00

0,0013017 Cesta Nebčeva 5.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00,00

34.098,1713018 Pločnik Pijava Gorica 85.000,0085.000,00 0,00,00 0,00,00
31.396,91420401 Novogradnje 81.820,0085.000,00 0,00,00 0,00,00

847,18420801 Investicijski nadzor 1.310,000,00 0,00,00 0,00,00

1.854,08420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.870,000,00 0,00,00 0,00,00

0,0013020 Krožišče Škofljica 296.848,00300.000,00 17,251.000,00 1,75.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 294.348,00300.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---51.000,00 ---5.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.500,000,00 0,00,00 0,00,00
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0,0013021 Cesta in pločnik Reber 13.152,0010.000,00 380,250.000,00 380,250.000,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---50.000,00 ---50.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13.152,0010.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0013022 Cesta, pločnik Klanec Glinek 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 500,050.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---10.000,00 ---50.000,00

0,0013023 Pločnik Mijavčeva ulica 5.000,005.000,00 10,0500,00 160,08.000,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 10,0500,00 160,08.000,00

0,0013024 Pločnik Smrjene 5.000,005.000,00 100,05.000,00 700,035.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 100,05.000,00 700,035.000,00

751,5413026 Ul. J. Petriča in Habičeva ulica 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.248,005.000,00 0,00,00 0,00,00

751,54420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 752,000,00 0,00,00 0,00,00

0,0013027 Ceste - ostalo 31.000,0031.000,00 88,727.500,00 77,424.000,00
0,00420401 Novogradnje 25.000,0025.000,00 90,022.500,00 80,020.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 80,04.000,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,001.000,00 0,00,00 0,00,00

1.403,0013033 Pločnik Šmarska cesta 19.700,0019.700,00 76,115.000,00 0,00,00
0,00420401 Novogradnje 15.000,0015.000,00 66,710.000,00 0,00,00

1.403,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.700,004.700,00 106,45.000,00 0,00,00

0,0013034 Pločnik Dolenjska cesta 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

0,0013039 Povezovalna cesta pod dolenjsko progo 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00

0,0013041 Križišče Orle 0,000,00 ---60.000,00 ---0,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---60.000,00 ---0,00
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0,0013042 Asfaltiranje ceste Želimlje, Plesa in Brezovec 0,000,00 ---40.000,00 ---40.000,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---40.000,00 ---40.000,00

0,0013043 Pločnik Dolenjska cesta (od AP Žaga do Arkade) 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00

0,0013044 Ureditev pločnika v centru Pijave Gorice 0,000,00 ---50.000,00 ---0,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---50.000,00 ---0,00

0,0013045 Povezovalna cesta do železniške postaje Lavrica 0,000,00 ---2.000,00 ---15.000,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---2.000,00 ---15.000,00

289.637,8713029003 Urejanje cestnega prometa 650.342,70646.627,70 81,0526.931,25 77,1501.200,00

14.310,2513005 Cestno prometna signalizacija 25.000,0025.000,00 140,035.000,00 140,035.000,00
14.310,25402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 25.000,0025.000,00 140,035.000,00 140,035.000,00

414,8013006 Cestni kataster in BCP 2.000,002.000,00 50,01.000,00 50,01.000,00
414,80402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 50,01.000,00 50,01.000,00

0,0013007 Avtobusna postajališča 21.215,0021.215,00 240,451.000,00 99,021.000,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 160,00160,00 0,00,00 0,00,00

0,00402912 Posebni davek na določene prejemke 40,0040,00 0,00,00 0,00,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 15,0015,00 0,00,00 0,00,00

0,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 400,040.000,00 100,010.000,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

166.262,2113012 Mestni in primestni potniški promet 236.250,00236.250,00 108,9257.200,00 108,9257.200,00
0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,001.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 250,00250,00 0,00,00 0,00,00

166.262,21410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih 
javnih služb

235.000,00235.000,00 109,5257.200,00 109,5257.200,00
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108.650,6113037 Parkiraj in pelji se 339.977,70312.162,70 44,6151.731,25 0,00,00
0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 22.870,000,00 0,00,00 0,00,00

72.177,34420401 Novogradnje 258.380,51300.000,00 58,7151.731,25 0,00,00

1.154,84420801 Investicijski nadzor 4.005,490,00 0,00,00 0,00,00

14.663,42420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.162,7012.162,70 0,00,00 0,00,00

20.655,01420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 36.559,000,00 0,00,00 0,00,00

0,0013038 Križišče Pijava Gorica 25.900,0050.000,00 115,830.000,00 718,2186.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.900,0050.000,00 115,830.000,00 718,2186.000,00

0,0013040 Gradnja in vzdrževanje parkirišč 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00
0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

101.258,4013029004 Cestna razsvetljava 311.000,00311.000,00 67,2209.000,00 60,8189.000,00

101.258,4013008 Javna razsvetljava 186.000,00186.000,00 112,4209.000,00 101,6189.000,00
78.012,23402200 Električna energija 99.877,00100.000,00 100,1100.000,00 100,1100.000,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 123,000,00 0,00,00 0,00,00

20.940,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000,0030.000,00 100,030.000,00 100,030.000,00

2.306,17420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.307,000,00 130,03.000,00 130,03.000,00

0,00420401 Novogradnje 47.693,0050.000,00 146,870.000,00 104,850.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,0013015 Sanacija javne razsvetljave 125.000,00125.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 125.000,00125.000,00 0,00,00 0,00,00

0,001303 Železniški promet in infrastruktura 2.000,002.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0013039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 2.000,002.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0013010 Železniške postaje 2.000,002.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,002.000,00 0,00,00 0,00,00
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0,0014 GOSPODARSTVO 15.600,0015.600,00 35,95.600,00 0,00,00

0,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 15.600,0015.600,00 35,95.600,00 0,00,00

0,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.600,0015.600,00 35,95.600,00 0,00,00

0,0014001 POC-izgradnja 15.600,0015.600,00 35,95.600,00 0,00,00
0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.500,006.500,00 86,25.600,00 0,00,00

0,00420600 Nakup zemljišč 9.100,009.100,00 0,00,00 0,00,00

675.035,1615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 3.245.620,043.245.620,04 78,52.549.210,10 109,63.557.825,00

504.438,191502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.634.320,042.634.320,04 94,52.489.210,10 135,13.557.825,00

66.658,0915029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 695.426,51695.426,51 176,61.227.951,59 56,6393.396,91

3.020,1315001 Čistilne akcije 8.500,008.500,00 100,08.500,00 100,08.500,00
495,28402009 Izdatki za reprezentanco 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00

835,41402099 Drugi splošni material in storitve 1.998,002.000,00 100,12.000,00 100,12.000,00

1.689,44402204 Odvoz smeti 5.002,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

3.235,1215002 Divje odlagališče 4.150,004.150,00 120,55.000,00 120,55.000,00
3.235,12402204 Odvoz smeti 4.150,004.150,00 120,55.000,00 120,55.000,00

36.591,7915003 Projekti SNAGA - taksa (Odlagalna polja Barje) 91.240,5591.240,55 10,09.108,04 12,511.376,00
36.067,09420401 Novogradnje 87.240,5591.240,55 6,65.760,95 8,47.316,00

524,70420801 Investicijski nadzor 4.000,000,00 83,73.347,09 101,54.060,00

6.920,7315004 Ločeno zbiranje odpadkov 10.810,0010.810,00 111,512.050,00 111,512.050,00
3.025,99402099 Drugi splošni material in storitve 5.924,1910.000,00 84,45.000,00 84,45.000,00

1.100,25402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.530,00600,00 98,01.500,00 98,01.500,00

275,07402912 Posebni davek na določene prejemke 383,00150,00 104,4400,00 104,4400,00

102,77402999 Drugi operativni odhodki 141,0060,00 106,4150,00 106,4150,00

2.416,65420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.831,810,00 176,65.000,00 176,65.000,00
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9.131,6715017 Odlaganje odpadkov-deponija Barje-lastna udeležba in 
kohezijska sredstva

429.693,33429.693,33 230,1988.620,45 58,6251.855,26

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.097,002.097,00 63,81.337,00 0,00,00

4.621,65420401 Novogradnje 418.917,33419.167,33 234,2980.949,07 58,5245.034,26

4.402,02420801 Investicijski nadzor 8.429,008.429,00 75,26.334,38 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---0,00 ---6.821,00

108,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 250,000,00 0,00,00 0,00,00

0,0015022 Neporabljena taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odp.

1.377,981.377,98 ---37.115,91 ---25.739,91

0,00409299 Druge rezerve 1.377,981.377,98 ---37.115,91 ---25.739,91

0,0015028 Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00
0,00410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih 

javnih služb
1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

59,3115034 Kataster - odpadki 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00
59,31402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00

3.318,0315036 Projekt RCERO - nec 11.011,5211.011,52 13,91.531,37 399,844.025,00
3.318,03420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 11.011,5211.011,52 13,91.531,37 399,844.025,00

4.381,3115043 Investicije v infrastrukturo - odpadki (iz najemnine) 137.543,13137.543,13 119,9164.925,82 24,533.750,74
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---164.925,82 ---33.750,74

4.274,45420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 136.543,13137.543,13 0,00,00 0,00,00

106,86420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,000,00 0,00,00 0,00,00

437.135,9415029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.928.893,531.928.893,53 65,01.254.258,51 163,73.157.428,09

38.336,6915005 Projekti VO-KA taksa (Primar) 535.145,48535.145,48 14,678.000,00 118,0631.201,97
36.730,61420401 Novogradnje 530.805,48535.145,48 14,778.000,00 118,9631.201,97

79,85420801 Investicijski nadzor 80,000,00 0,00,00 0,00,00

1.526,23420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.260,000,00 0,00,00 0,00,00

0,0015006 Drugi projekti kanalizacije 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00
0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00
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2.291,1615007 Meteorna kanalizacija 40.000,0040.000,00 125,050.000,00 112,545.000,00
2.291,16402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 40.000,0040.000,00 125,050.000,00 112,545.000,00

393.487,7415018 Kanalizacijski zbiralnik Rudnik Škofljica-II. Faza 646.787,68646.712,68 0,00,00 0,00,00
66,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 66,000,00 0,00,00 0,00,00

66,22402203 Voda in komunalne storitve 229,000,00 0,00,00 0,00,00

384.851,00420401 Novogradnje 615.646,68628.712,68 0,00,00 0,00,00

1.375,53420801 Investicijski nadzor 14.810,0018.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420802 Investicijski inženiring 1.970,000,00 0,00,00 0,00,00

4.550,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,000,00 0,00,00 0,00,00

2.578,99420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 9.066,000,00 0,00,00 0,00,00

1.386,9015024 Kanalizacija - kataster 2.925,003.000,00 68,42.000,00 68,42.000,00
1.386,90402099 Drugi splošni material in storitve 2.925,003.000,00 68,42.000,00 68,42.000,00

0,0015026 Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00
0,00410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih 

javnih služb
1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,0015040 Neporabljena okoljska dajatev za onesnaž. okolja-odpadne vode 328.000,00328.000,00 191,5628.101,53 35,1115.232,35
0,00409299 Druge rezerve 328.000,00328.000,00 191,5628.101,53 35,1115.232,35

249,1215041 Krajinski park Barje (K. Pijava Gorica in Želimlje) 40.000,0040.000,00 250,0100.000,00 ---2.174.470,23
0,00420401 Novogradnje 555,0040.000,00 ---100.000,00 ---2.174.470,23

249,12420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 38.000,000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.445,000,00 0,00,00 0,00,00

1.384,3315042 Investicije v infrastrukturo - odpadne vode (iz najemnine) 285.035,37285.035,37 103,2294.156,98 48,3137.523,54
1.384,33420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.120,5325.035,37 0,00,00 758,9137.523,54

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 231.196,00230.000,00 127,2294.156,98 0,00,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 35.718,8430.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0015044 Čistilna naprava Škofljica-ukinitev in nujna dela 50.000,0050.000,00 100,050.000,00 0,00,00
0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 49.315,0050.000,00 100,049.315,00 0,00,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 685,000,00 100,0685,00 0,00,00
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0,0015045 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 0,000,00 ---50.000,00 ---50.000,00
0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,000,00 ---50.000,00 ---50.000,00

644,1615029003 Izboljšanje stanja okolja 10.000,0010.000,00 70,07.000,00 70,07.000,00

644,1615031 Lokalni energetski koncept 10.000,0010.000,00 70,07.000,00 70,07.000,00
644,16402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.000,0010.000,00 70,07.000,00 70,07.000,00

170.596,971504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 611.300,00611.300,00 9,860.000,00 0,00,00

170.596,9715049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 611.300,00611.300,00 9,860.000,00 0,00,00

170.596,9715021 Ureditev Škofeljščice pri DSO 611.300,00611.300,00 9,860.000,00 0,00,00
155.525,31420401 Novogradnje 579.114,00611.300,00 10,460.000,00 0,00,00

4.721,40420800 Študija o izvedljivosti projekta 4.722,000,00 0,00,00 0,00,00

1.460,99420801 Investicijski nadzor 7.305,000,00 0,00,00 0,00,00

3.782,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13.342,000,00 0,00,00 0,00,00

5.107,27420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.817,000,00 0,00,00 0,00,00

230.833,6816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.071.661,813.058.655,81 87,62.692.114,13 53,11.629.454,96

0,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00,00

0,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00,00

0,0016038 Ulični sistem - POC 5.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00,00
0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,002.000,00 100,02.000,00 0,00,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.000,003.000,00 100,03.000,00 0,00,00

225.979,771603 Komunalna dejavnost 2.833.661,812.820.655,81 86,62.453.434,13 49,71.407.774,96

206.531,2416039001 Oskrba z vodo 2.776.777,812.763.771,81 84,82.353.384,13 49,11.362.224,96

0,0016004 Vodovod Klada 3.000,003.000,00 33,31.000,00 33,31.000,00
0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000,003.000,00 33,31.000,00 33,31.000,00
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6.226,3016005 Vodovod Želimlje 37.000,0027.800,00 173,864.300,00 208,977.300,00
290,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 1.000,05.000,00 1.000,05.000,00

1.010,29402200 Električna energija 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00

314,71402205 Telefon, faks, elektronska pošta 800,00800,00 100,0800,00 100,0800,00

4.196,36402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 33.785,0010.000,00 59,220.000,00 59,220.000,00

414,94420299 Nakup druge opreme in napeljav 415,005.000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0010.000,00 ---32.000,00 ---45.000,00

20.876,2616006 Vodovod Orle 631.219,60620.913,60 82,0517.800,00 4,528.500,00
3.409,26402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

0,00402200 Električna energija 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00

0,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

14.722,94402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50.861,0040.000,00 39,320.000,00 39,320.000,00

414,35402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 445,001.000,00 224,71.000,00 224,71.000,00

0,00420401 Novogradnje 532.413,60532.413,60 91,9489.300,00 0,00,00

2.329,71420801 Investicijski nadzor 40.000,0040.000,00 0,00,00 0,00,00

551,2216007 Nadzor pitne vode 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00
551,22402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0016008 Vodovodi - druge investicije 8.500,0015.000,00 70,66.000,00 100,08.500,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.500,0015.000,00 70,66.000,00 100,08.500,00

0,0016025 Vodovod Gorenje Blato - investicije 0,000,00 ---28.611,11 ---570.888,09
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---28.611,11 ---570.888,09

145.021,4416030 Rekonstrukcija vodovoda Lavrica Škofljica 1.810.276,811.810.276,81 82,91.500.384,13 22,1400.000,00
137.370,24420401 Novogradnje 1.784.857,931.767.973,43 83,51.490.384,13 22,4400.000,00

7.651,20420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.302,2023.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.116,6819.303,38 98,910.000,00 0,00,00

24.648,2016032 Vzdrževanje hidrantov 33.000,0033.000,00 112,137.000,00 106,135.000,00
24.648,20402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 33.000,0033.000,00 112,137.000,00 106,135.000,00

1.109,5216043 Vodovod - kataster 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00
1.109,52402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

Stran: 66 od 78



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003 - Občinska uprava-(investicije, komunala in RO)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

3.304,3016047 Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 4.600,004.600,00 100,04.600,00 100,04.600,00
3.304,30410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih 

javnih služb
4.600,004.600,00 100,04.600,00 100,04.600,00

93,9516052 Vodovodi v najemu - tekoči odhodki 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00
93,95402999 Drugi operativni odhodki 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00

0,0016054 Vodovod Pijava Gorica 0,000,00 ---0,00 ---150.000,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---0,00 ---150.000,00

4.700,0516056 Investicije v infrastrukturo - vodovod (iz najemnine) 241.881,40241.881,40 66,7161.388,89 24,559.136,87
0,00420401 Novogradnje 230.321,90241.881,40 4,911.388,89 25,759.136,87

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---150.000,00 ---0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 2.400,000,00 0,00,00 0,00,00

4.700,05420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 9.159,500,00 0,00,00 0,00,00

0,0016059 Rekonstrukcija vodovoda Lavrica - Rudnik 0,000,00 ---30.000,00 ---25.000,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---30.000,00 ---25.000,00

5.538,6016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 35.884,0035.884,00 223,180.050,00 71,225.550,00

3.878,4516009 Pokopališče Trate 25.450,0025.150,00 274,569.850,00 60,315.350,00
43,59402001 Čistilni material in storitve 50,0050,00 200,0100,00 200,0100,00

774,47402099 Drugi splošni material in storitve 1.900,002.000,00 105,32.000,00 105,32.000,00

813,49402200 Električna energija 1.900,002.000,00 79,01.500,00 79,01.500,00

249,29402203 Voda in komunalne storitve 350,00250,00 114,3400,00 114,3400,00

1.046,01402204 Odvoz smeti 1.700,001.700,00 117,72.000,00 117,72.000,00

210,77402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 400,000,00 100,0400,00 100,0400,00

548,40402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00

137,10402912 Posebni davek na določene prejemke 500,00500,00 60,0300,00 60,0300,00

55,33402999 Drugi operativni odhodki 150,00150,00 100,0150,00 100,0150,00

0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 5.000,005.000,00 100,05.000,00 50,02.500,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---50.000,00 ---0,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 50,05.000,00 30,03.000,00

Stran: 67 od 78



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003 - Občinska uprava-(investicije, komunala in RO)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

1.660,1516010 Pokopališče Želimlje 10.434,0010.734,00 97,810.200,00 97,810.200,00
0,00402001 Čistilni material in storitve 632,00632,00 79,1500,00 79,1500,00

32,10402099 Drugi splošni material in storitve 400,001.000,00 125,0500,00 125,0500,00

569,06402200 Električna energija 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

820,84402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00

0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 300,000,00 166,7500,00 166,7500,00

174,09402902 Plačila po podjemnih pogodbah 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

43,52402912 Posebni davek na določene prejemke 370,00370,00 40,5150,00 40,5150,00

20,54402999 Drugi operativni odhodki 100,00100,00 50,050,00 50,050,00

0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 632,00632,00 158,21.000,00 158,21.000,00

0,00420401 Novogradnje 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00

2.637,1516039003 Objekti za rekreacijo 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00

2.637,1516011 Vzdrževanje zelenic v občini 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00
2.637,15402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00

11.272,7816039004 Praznično urejanje naselij 15.000,0015.000,00 93,314.000,00 93,314.000,00

11.272,7816012 Praznična okrasitev naselij 15.000,0015.000,00 93,314.000,00 93,314.000,00
11.272,78402199 Drugi posebni materiali in storitve 15.000,0015.000,00 93,314.000,00 93,314.000,00

121,391605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.000,004.000,00 142,05.680,00 142,05.680,00

121,3916059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.000,004.000,00 0,00,00 0,00,00

121,3916013 Stanovanja Pijava Gorica in Želimlje 4.000,004.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 0,00,00 0,00,00

121,39402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.000,002.000,00 0,00,00 0,00,00
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0,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0,000,00 ---5.680,00 ---5.680,00

0,0016058 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 0,000,00 ---5.680,00 ---5.680,00
0,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0,000,00 ---1.140,00 ---1.140,00

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---100,00 ---100,00

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,00402200 Električna energija 0,000,00 ---650,00 ---650,00

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,000,00 ---300,00 ---300,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,00402204 Odvoz smeti 0,000,00 ---70,00 ---70,00

0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---100,00 ---100,00

0,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,000,00 ---320,00 ---320,00

4.732,521606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

229.000,00229.000,00 99,6228.000,00 94,3216.000,00

3.183,1816069001 Urejanje občinskih zemljišč 16.500,0016.500,00 130,321.500,00 63,610.500,00

3.183,1816014 Geodetska dela, podlage in posnetki 13.000,0013.000,00 88,511.500,00 80,810.500,00
3.183,18402099 Drugi splošni material in storitve 13.000,0013.000,00 88,511.500,00 80,810.500,00

0,0016015 Program opremljanja stavbnih zemljišč 2.000,002.000,00 500,010.000,00 0,00,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,002.000,00 500,010.000,00 0,00,00

0,0016028 Nepremičninske evidence 1.500,001.500,00 0,00,00 0,00,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,001.500,00 0,00,00 0,00,00

1.549,3416069002 Nakup zemljišč 212.500,00212.500,00 97,2206.500,00 96,7205.500,00

300,0016018 Nakup zemljišč-razno 200.000,00200.000,00 100,0200.000,00 100,0200.000,00
300,00420600 Nakup zemljišč 200.000,00200.000,00 100,0200.000,00 100,0200.000,00

1.249,3416031 Cenitve zemljišč 7.500,007.500,00 86,76.500,00 73,35.500,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 66,71.000,00

1.249,34402901 Plačila avtorskih honorarjev 6.000,006.000,00 83,35.000,00 75,04.500,00
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0,0016051 Športno igrišče Lavrica 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00420600 Nakup zemljišč 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00

14.080,0617 ZDRAVSTVENO VARSTVO 97.500,0097.500,00 94,792.300,00 22,922.300,00

14.080,061702 Primarno zdravstvo 97.500,0097.500,00 94,792.300,00 22,922.300,00

14.080,0617029001 Dejavnost zdravstvenih domov 97.500,0097.500,00 94,792.300,00 22,922.300,00

14.080,0617001 Vzdrževanje zdravstvene postaje 97.500,0097.500,00 94,792.300,00 22,922.300,00
23,51402001 Čistilni material in storitve 150,000,00 66,7100,00 66,7100,00

732,57402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.000,00 125,01.500,00 125,01.500,00

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 528,001.000,00 0,00,00 0,00,00

1.111,02402200 Električna energija 4.000,004.000,00 37,51.500,00 37,51.500,00

2.474,14402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.000,005.000,00 70,03.500,00 70,03.500,00

2.682,60402203 Voda in komunalne storitve 3.500,003.500,00 105,73.700,00 105,73.700,00

0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 122,000,00 0,00,00 0,00,00

2.236,26420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.236,260,00 0,00,00 0,00,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 ---2.000,00 ---2.000,00

183,96420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,0020.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 55.000,0055.000,00 145,580.000,00 18,210.000,00

4.636,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.763,748.000,00 0,00,00 0,00,00

30.079,2518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 102.060,00102.060,00 176,6180.200,00 87,989.700,00

0,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 0,000,00 ---27.500,00 ---17.500,00

0,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 0,000,00 ---27.500,00 ---17.500,00

0,0018057 Juvančeva hiša 0,000,00 ---5.000,00 ---15.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---5.000,00 ---15.000,00

0,0018058 Ureditev vaškega jedra Pijava Gorica 0,000,00 ---20.000,00 ---0,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---20.000,00 ---0,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

0,0018060 Vzdrževanje skednja na Pijavi Gorici 0,000,00 ---2.500,00 ---2.500,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---1.000,00 ---1.000,00

0,00402200 Električna energija 0,000,00 ---500,00 ---500,00

0,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,000,00 ---300,00 ---300,00

0,00402203 Voda in komunalne storitve 0,000,00 ---200,00 ---200,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---500,00 ---500,00

3.168,151803 Programi v kulturi 22.000,0022.000,00 97,721.500,00 70,515.500,00

3.168,1518039005 Drugi programi v kulturi 22.000,0022.000,00 97,721.500,00 70,515.500,00

2.755,7418008 Knjižnica Škofljica - obratovalni stroški 7.000,007.000,00 92,96.500,00 92,96.500,00
238,76402001 Čistilni material in storitve 1.000,001.000,00 50,0500,00 50,0500,00

630,76402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

218,51402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00

1.667,71402200 Električna energija 3.000,003.000,00 83,32.500,00 83,32.500,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 0,000,00 ---500,00 ---500,00

412,4118014 Upravljanje kulturnih domov 15.000,0015.000,00 100,015.000,00 60,09.000,00
114,34402001 Čistilni material in storitve 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00

298,07402099 Drugi splošni material in storitve 1.200,001.500,00 100,01.200,00 100,01.200,00

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.000,005.000,00 100,05.000,00 40,02.000,00

0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 300,000,00 100,0300,00 100,0300,00

0,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000,005.000,00 100,05.000,00 40,02.000,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00
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26.911,101805 Šport in prostočasne aktivnosti 80.060,0080.060,00 163,9131.200,00 70,856.700,00

26.911,1018059001 Programi športa 79.060,0079.060,00 76,160.200,00 70,555.700,00

22.995,3918035 Športna dvorana - obratovalni stroški 49.800,0049.800,00 80,340.000,00 80,340.000,00
1.481,62402001 Čistilni material in storitve 3.300,002.500,00 75,82.500,00 75,82.500,00

556,64402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.200,001.200,00 83,31.000,00 83,31.000,00

678,87402099 Drugi splošni material in storitve 2.935,005.000,00 102,23.000,00 102,23.000,00

0,00402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 465,000,00 0,00,00 0,00,00

6.540,81402200 Električna energija 10.000,0010.000,00 90,09.000,00 90,09.000,00

8.726,03402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 15.000,0015.000,00 80,012.000,00 80,012.000,00

537,76402203 Voda in komunalne storitve 1.300,00500,00 76,91.000,00 76,91.000,00

410,47402204 Odvoz smeti 800,00800,00 100,0800,00 100,0800,00

444,88402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 120,0600,00 120,0600,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 5.000,005.000,00 60,03.000,00 60,03.000,00

1.225,50402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.450,004.000,00 87,03.000,00 87,03.000,00

550,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 550,000,00 0,00,00 0,00,00

1.365,87402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.000,003.000,00 66,72.000,00 66,72.000,00

0,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

341,49402912 Posebni davek na določene prejemke 600,00600,00 100,0600,00 100,0600,00

135,45402999 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 60,0300,00 60,0300,00

76,0018036 Igrišče Vrh 1.260,001.260,00 174,62.200,00 134,91.700,00
0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 800,001.000,00 250,02.000,00 187,51.500,00

76,00402203 Voda in komunalne storitve 400,00200,00 50,0200,00 50,0200,00

0,00402204 Odvoz smeti 60,0060,00 0,00,00 0,00,00

3.839,7118038 Športna dvorana - oprema 28.000,0028.000,00 64,318.000,00 50,014.000,00
0,00420204 Nakup drugega pohištva 2.600,003.000,00 76,92.000,00 76,92.000,00

0,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 3.000,003.000,00 100,03.000,00 66,72.000,00

3.459,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.000,0020.000,00 50,010.000,00 40,08.000,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,002.000,00 100,02.000,00 50,01.000,00

380,71420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 400,000,00 250,01.000,00 250,01.000,00

Stran: 72 od 78



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003 - Občinska uprava-(investicije, komunala in RO)

Sprejeti
proračun

2014

Veljavni
proračun

2014

Realizacija
I. - IX.

2014

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2015

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG
PRORAČUNA

2016

(5)

0,0018059002 Programi za mladino 1.000,001.000,00 ---71.000,00 100,01.000,00

0,0018055 Ureditev igrišč 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00
0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00

0,0018061 Igrišče na Orlah 0,000,00 ---70.000,00 ---0,00
0,00420400 Priprava zemljišča 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---60.000,00 ---0,00

46.983,6719 IZOBRAŽEVANJE 1.674.977,261.674.977,26 183,43.072.347,00 89,11.492.966,00

3.296,831902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 193.936,00193.936,00 17,033.000,00 7,715.000,00

3.296,8319029001 Vrtci 193.936,00193.936,00 17,033.000,00 7,715.000,00

0,0019055 Prenova vrtca Lavrica - stari del 50.000,0050.000,00 30,015.000,00 10,05.000,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,0050.000,00 30,015.000,00 10,05.000,00

3.296,8319057 Energetska sanacija Vrtca Lavrica 123.936,00123.936,00 4,05.000,00 0,00,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 112.536,00113.136,00 0,00,00 0,00,00

0,00420801 Investicijski nadzor 3.000,003.000,00 0,00,00 0,00,00

475,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.970,007.200,00 0,00,00 0,00,00

2.821,03420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.430,00600,00 145,85.000,00 0,00,00

0,0019058 Vrtec Škofljica - menjava talnih oblog 20.000,0020.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,0020.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0019062 Vrtec Škofljica - investicije in investicijsko vzdrževanje 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00

0,0019063 Novi vrtec Lavrica-inv.in inv. Vzdrževanje 0,000,00 ---8.000,00 ---5.000,00
0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---8.000,00 ---5.000,00
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43.686,841903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.481.041,261.481.041,26 205,23.039.347,00 99,81.477.966,00

43.686,8419039001 Osnovno šolstvo 1.481.041,261.481.041,26 205,23.039.347,00 99,81.477.966,00

2.243,4819028 OŠ Lavrica 1.072.700,001.100.000,00 274,42.943.047,00 137,21.471.966,00
0,00420401 Novogradnje 1.061.078,521.100.000,00 277,42.943.047,00 138,71.471.966,00

0,00420801 Investicijski nadzor 6.435,000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 360,000,00 0,00,00 0,00,00

2.243,48420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.826,480,00 0,00,00 0,00,00

21.877,6519032 OŠ Lavrica - projektna dokumentacija 77.300,0050.000,00 75,458.300,00 0,00,00
21.877,65420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 77.300,0050.000,00 75,458.300,00 0,00,00

8.243,2619049 OŠ Škofljica - energetska sanacija 301.041,26296.041,26 1,75.000,00 0,00,00
4.708,32420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 290.100,26296.041,26 0,00,00 0,00,00

0,00420801 Investicijski nadzor 5.000,000,00 0,00,00 0,00,00

512,40420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 941,000,00 0,00,00 0,00,00

3.022,54420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000,000,00 100,05.000,00 0,00,00

0,0019059 OŠ Škofljica - menjava tlaka in obnova instalacij v hodniku pri 
telovadnici

15.000,0015.000,00 133,320.000,00 0,00,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,0015.000,00 133,320.000,00 0,00,00

11.322,4519060 OŠ Škofljica - razno 15.000,0020.000,00 86,713.000,00 40,06.000,00
11.322,45420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,0020.000,00 86,713.000,00 40,06.000,00
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4004 Občinska uprava-(urejanje prostora) 11.286,8072.660,0072.660,00 72,953.000,00 68,850.000,00

11.286,8016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

72.660,0072.660,00 72,953.000,00 68,850.000,00

11.286,801602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 72.660,0072.660,00 72,953.000,00 68,850.000,00

11.286,8016029003 Prostorsko načrtovanje 72.660,0072.660,00 72,953.000,00 68,850.000,00

11.286,8016002 Strategija prostorskega razvoja 42.660,0042.660,00 58,625.000,00 58,625.000,00
11.286,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 40.000,0040.000,00 62,525.000,00 62,525.000,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.660,002.660,00 0,00,00 0,00,00

0,0016050 Novi OPPN 10.000,0010.000,00 80,08.000,00 50,05.000,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 80,08.000,00 50,05.000,00

0,0016055 Novi OPN 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,020.000,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,020.000,00
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4005 Ožje lokalne skupnosti 17.712,0987.760,0087.760,00 0,00,00 0,00,00

10.270,0906 LOKALNA SAMOUPRAVA 39.500,0039.500,00 0,00,00 0,00,00

10.270,090602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 39.500,0039.500,00 0,00,00 0,00,00

10.270,0906029001 Delovanje ožjih delov občin 39.500,0039.500,00 0,00,00 0,00,00

9.870,0906020 Stroški stavb za delovanje KS, vaških in četrtnih odborov 27.500,0027.500,00 0,00,00 0,00,00
562,68402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,002.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,000,00 0,00,00 0,00,00

2.512,23402200 Električna energija 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00

118,52402203 Voda in komunalne storitve 300,00300,00 0,00,00 0,00,00

157,91402204 Odvoz smeti 300,00300,00 0,00,00 0,00,00

89,86402205 Telefon, faks, elektronska pošta 150,00150,00 0,00,00 0,00,00

19,17402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 750,002.850,00 0,00,00 0,00,00

0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 500,000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.240,001.240,00 0,00,00 0,00,00

4.369,52402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.500,004.000,00 0,00,00 0,00,00

963,45402912 Posebni davek na določene prejemke 1.250,001.250,00 0,00,00 0,00,00

408,49402999 Drugi operativni odhodki 510,00410,00 0,00,00 0,00,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.330,005.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00

668,26420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.670,000,00 0,00,00 0,00,00

400,0006021 Delovanje KS, vaških in četrtnih skupnosti 12.000,0012.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00402000 Pisarniški material in storitve 2.000,002.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.600,0010.000,00 0,00,00 0,00,00

400,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,000,00 0,00,00 0,00,00
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7.442,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 48.260,0048.260,00 0,00,00 0,00,00

7.442,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 28.260,0028.260,00 0,00,00 0,00,00

7.442,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 28.260,0028.260,00 0,00,00 0,00,00

7.442,0018050 Ureditev vaškega jedra Pijava Gorica 28.260,0028.260,00 0,00,00 0,00,00
0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.000,0010.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 9.800,009.800,00 0,00,00 0,00,00

7.442,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.460,008.460,00 0,00,00 0,00,00

0,001803 Programi v kulturi 20.000,0020.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0018039005 Drugi programi v kulturi 20.000,0020.000,00 0,00,00 0,00,00

0,0018056 Hiša Smrjene 20.000,0020.000,00 0,00,00 0,00,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.000,0015.000,00 0,00,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00
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4000 Občinska uprava 80.000,01106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

80.000,0122 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

80.000,012201 Servisiranje javnega dolga 106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

80.000,0122019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje

106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68

80.000,0122005 Odplačilo kredita - Vrtec na Lavrici 106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68
80.000,01550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 106.670,00106.670,00 100,0106.666,68 100,0106.666,68
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OB R A ZL O ŽIT VE  PR O R A ČU N A  
 

OB Č INE  OB Č IN A Š KO FL JI C A  
 

ZA LET I  20 15  I N 2 01 6  
  



 

80  

KAZALO 

1. SPLOŠNI DEL .....................................................................................................................................................85 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov .....................................................................................................................85 

Prihodki proračuna ........................................................................................................................................................... 85 

70 - DAVČNI PRIHODKI ........................................................................................................................................... 85 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI ...................................................................................................................................... 85 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI ................................................................................................................................... 86 

73 - PREJETE DONACIJE .......................................................................................................................................... 86 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI .................................................................................................................................. 86 

Odhodki proračuna .......................................................................................................................................................... 88 

40 - TEKOČI ODHODKI ............................................................................................................................................ 88 

41 - TEKOČI TRANSFERI ......................................................................................................................................... 88 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI ................................................................................................................................ 89 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI ............................................................................................................................. 89 

C - Račun financiranja........................................................................................................................................90 

50 - ZADOLŽEVANJE ............................................................................................................................................... 90 

55 - ODPLAČILA DOLGA ......................................................................................................................................... 90 

2. POSEBNI DEL .....................................................................................................................................................91 

A - Bilanca odhodkov ..........................................................................................................................................91 

01 - POLITIČNI SISTEM ............................................................................................................................................ 91 

0101 - Politični sistem ............................................................................................................................................. 91 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta ............................................................................................................... 91 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov ....................................................................................................... 93 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ............................................................................................ 93 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike ............................................................................................................ 94 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike ................................................................................................ 94 

0203 - Fiskalni nadzor ............................................................................................................................................. 94 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ............................................................................................................ 95 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ .......................................................................................... 95 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba ............................................................................................................ 96 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.......................................................................................................... 96 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ..................................................... 96 

0401 - Kadrovska uprava ......................................................................................................................................... 97 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev ................................................................................................................. 97 

0403 - Druge skupne administrativne službe ............................................................................................................. 98 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.................................................................................................... 98 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov ........................................................................................................ 99 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .................................................................... 100 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ............................................................................................................................. 102 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ..................................... 102 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.......................................................................................... 102 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .................................................................. 103 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin ............................................................................................................ 103 



 

81  

0603 - Dejavnost občinske uprave .......................................................................................................................... 103 

06039001 - Administracija občinske uprave ....................................................................................................... 104 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ....................... 106 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ...................................................................................... 107 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .............................................................................................. 107 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ....................................................................... 108 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč............................................................................. 108 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST................................................................................................................ 109 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost ......................................................................................................... 110 

08029001 - Prometna varnost ............................................................................................................................ 110 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI .................................................................................................................... 110 

10039001 - Povečanje zaposljivosti.................................................................................................................... 111 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ................................................................................................. 111 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ....................................................................................................... 111 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ...................................................................................... 112 

11029003 - Zemljiške operacije ......................................................................................................................... 113 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga .............................................................................................................. 113 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ....................................................................................................................... 114 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ................................................................................................. 114 

1104 - Gozdarstvo ................................................................................................................................................. 115 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ................................................................................................ 115 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ................................................................ 116 

1302 - Cestni promet in infrastruktura .................................................................................................................... 116 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ............................................................................. 116 

13029003 - Urejanje cestnega prometa ............................................................................................................... 120 

13029004 - Cestna razsvetljava .......................................................................................................................... 121 

14 - GOSPODARSTVO ............................................................................................................................................ 122 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .......................................................................................... 122 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ........................................................................................ 123 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ........................................................................................ 124 

14039001 - Promocija občine ............................................................................................................................ 124 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ........................................................................................ 125 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ....................................................................................... 125 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ............................................................................................. 126 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ......................................................................................................... 126 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ................................................................................................................ 128 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja .................................................................................................................. 130 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov .............................................................................................................. 130 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda............................................................................................... 131 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave ........................................................................................................... 131 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot .......................................................... 131 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ....................................... 132 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ................................................................................... 132 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc .......................................................................... 132 



 

82  

16029003 - Prostorsko načrtovanje .................................................................................................................... 133 

1603 - Komunalna dejavnost .................................................................................................................................. 134 

16039001 - Oskrba z vodo ................................................................................................................................. 134 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ....................................................................................... 136 

16039003 - Objekti za rekreacijo ....................................................................................................................... 137 

16039004 - Praznično urejanje naselij ................................................................................................................ 137 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ............................................................................................................... 138 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ..................................................................................... 138 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ...................... 138 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč ............................................................................................................. 138 

16069002 - Nakup zemljišč ............................................................................................................................... 139 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................................................................................................ 139 

1702 - Primarno zdravstvo ..................................................................................................................................... 140 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ........................................................................................................ 140 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva ......................................................................................................... 140 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .............................................................................................................. 141 

17079002 - Mrliško ogledna služba .................................................................................................................... 141 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ..................................................................................... 142 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine ..................................................................................................................... 142 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina ........................................................................................................ 142 

1803 - Programi v kulturi ....................................................................................................................................... 144 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ........................................................................................................... 144 

18039003 - Ljubiteljska kultura ......................................................................................................................... 145 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura ....................................................................................................... 145 

18039005 - Drugi programi v kulturi .................................................................................................................. 146 

1804 - Podpora posebnim skupinam ....................................................................................................................... 147 

18049001 - Programi veteranskih organizacij ..................................................................................................... 147 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin ..................................................................................................... 148 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .................................................................................................................... 148 

18059001 - Programi športa ............................................................................................................................... 148 

18059002 - Programi za mladino ....................................................................................................................... 149 

19 - IZOBRAŽEVANJE ............................................................................................................................................ 150 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ............................................................................................................. 151 

19029001 - Vrtci ............................................................................................................................................... 151 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje ......................................................................................................... 153 

19039001 - Osnovno šolstvo .............................................................................................................................. 154 

19039002 - Glasbeno šolstvo ............................................................................................................................. 156 

1906 - Pomoči šolajočim........................................................................................................................................ 157 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu ............................................................................................................. 157 

20 - SOCIALNO VARSTVO ..................................................................................................................................... 158 

2002 - Varstvo otrok in družine .............................................................................................................................. 158 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini ...................................................................................................... 159 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ....................................................................................................... 159 

20049001 - Centri za socialno delo .................................................................................................................... 160 



 

83  

20049002 - Socialno varstvo invalidov ............................................................................................................... 160 

20049003 - Socialno varstvo starih .................................................................................................................... 161 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ............................................................................................. 161 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin .......................................................................................... 162 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ................................................................................................................ 162 

2201 - Servisiranje javnega dolga ........................................................................................................................... 163 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .............................. 163 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .......................................................................................... 163 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ............................................................. 164 

23029001 - Rezerva občine ................................................................................................................................ 164 

2303 - Splošna proračunska rezervacija .................................................................................................................. 164 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija ...................................................................................................... 165 

C - Račun financiranja...................................................................................................................................... 166 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ................................................................................................................ 166 

2201 - Servisiranje javnega dolga ........................................................................................................................... 166 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .............................. 166 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV............................................................................................................. 167 

 ..................................................................................................................................... 167 

06039001 - Administracija občinske uprave ....................................................................................................... 167 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ....................... 167 

 ........................................................ 167 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ....................................................................... 167 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč............................................................................. 167 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ...................................................................................... 168 

11029003 - Zemljiške operacije ......................................................................................................................... 168 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga .............................................................................................................. 168 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ................................................................................................ 168 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ........................................................................................ 168 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina ........................................................................................................ 169 

 ............................................................................................. 169 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina ........................................................................................................ 169 

18039005 - Drugi programi v kulturi .................................................................................................................. 169 

18059002 - Programi za mladino ....................................................................................................................... 169 

19029001 - Vrtci ............................................................................................................................................... 169 

19039001 - Osnovno šolstvo .............................................................................................................................. 170 

19039002 - Glasbeno šolstvo ............................................................................................................................. 170 

 .................................................................................. 170 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .................................................................... 170 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ....................... 170 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ............................................................................. 171 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .......................................................................... 171 

13029003 - Urejanje cestnega prometa ............................................................................................................... 173 

13029004 - Cestna razsvetljava .......................................................................................................................... 173 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ........................................................................................ 174 



 

84  

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki ......................................................................................................... 174 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ................................................................................................................ 174 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja .................................................................................................................. 176 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda............................................................................................... 176 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc .......................................................................... 176 

16039001 - Oskrba z vodo ................................................................................................................................. 176 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ....................................................................................... 177 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč ............................................................................................................. 177 

16069002 - Nakup zemljišč ............................................................................................................................... 178 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ........................................................................................................ 178 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina ........................................................................................................ 178 

18039005 - Drugi programi v kulturi .................................................................................................................. 178 

18059001 - Programi športa ............................................................................................................................... 178 

18059002 - Programi za mladino ....................................................................................................................... 179 

19029001 - Vrtci ............................................................................................................................................... 179 

19039001 - Osnovno šolstvo .............................................................................................................................. 179 

 .................................................................................................. 180 

16029003 - Prostorsko načrtovanje .................................................................................................................... 180 

 

  



 

85  

1. SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov  

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Med Davki na dohodek in dobiček je edini prihodek dohodnina. V proračunu za leti 2015 in 2016 se ne načrtuje 
višjih prihodkov iz naslova dohodnine glede na leto 2014, saj je trenutno veljavna povprečnina za leto 2015 525 

EUR (za leto 2014 536 EUR). Glede na dopis Ministrstva za finance z dne 13. 10. 2014 bo višina povprečnine še 

predmet pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenjem občin. 

 

703 - Davki na premoženje 

Davki na premoženje so v proračunu Občine Škofljica za leti 2015 in 2016 planirani v višini 572.511 

EUR. Struktura predvidenih prihodkov je sledeča: 

 Davki na nepremičnine 453.196 EUR. Največji vir prihodkov iz naslova davkov na nepremičnine 

predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

 Davki na premičnine, in sicer davek na vodna plovila je načrtovan v višini 2.000 EUR. Odmero za davek na 

nepremičnine in premičnine izvrši DURS, sredstva pa pripadajo občinskemu proračunu. 

 Davki na dediščine in darila Davek uvaja Zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in 

pravna oseba, ki v Sloveniji podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o 
dosmrtnem preživljanju.  

 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so ocenjeni v višini 102.300 EUR za posamezno 

leto. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Domači davki na blago in storitve so v bilanci prihodkov Občine Škofljica za leti 2015 in 2016 načrtovani v 

višini 181.733 EUR za posamezno leto. 

V to skupino spadajo: 

 Davki na posebne storitve, kamor sodi davek na dobitke od iger na srečo. Zavezanec za davek na dobitke od 

iger na srečo je fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji pri igrah na srečo zadene dobitek. Prihodek od davka na 

dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Stopnja davka na dobitke 

je 15%. Na navedene prihodke ni mogoče vplivati. 

 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda, ki je namenski prihodek, turistično takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in 

priključno takso. Navedeni prihodki so bili načrtovani na podlagi realizacije preteklih let.  

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so za leti 2015 in 2016 planirani 

v višini 384.679 EUR za posamezno leto. V okviru prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodkov so načrtovana sredstva oz. razporejeni dobiček, ki bi ga občina prejela s strani Javnega 

holdinga Ljubljana v deležu, ki ji glede na lastništvo pripada. Prihodki od obresti zajemajo obresti za sredstva 
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vezana preko noči ter kratkoročno vezana sredstva. Nižji načrtovani prihodki so posledica predvidenega manjšega 

obsega denarnih sredstev in nižjih obrestnih mer, ki se v zadnjem času drastično znižujejo. Med prihodki od 

premoženja so zajeti: prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, prihodki od najemnin za 

poslovne prostore (prostori v zdravstveni postaji,..), prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od podeljenih 

koncesij, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Del koncesijskih dajatev od iger na 

srečo se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem okolju (Casino Kongo). Med druge prihodke od 

premoženja spadajo prihodki iz naslova uporabe športne dvorane in drugih objektov (mrliške vežice). V okviru 

prihodkov od premoženja so načrtovani tudi prihodki iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem 

javnim podjetjem.  

 

711 - Takse in pristojbine 

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so ocenjeni v višini 4.000,00 EUR za posamezno leto. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Globe in druge denarne kazni so planirane v višini 79.440,00 EUR za posamezno proračunsko leto. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Prihodki od prodaje blaga in storitev naj bi k povečanju prihodkov prispevali 12.000,00 EUR v posameznem letu. 

Zajemajo prihodke iz prihodke iz oglaševanja v občinskem glasilu, prihodke od obratovalnih stroškov za 

zdravstveno postajo... 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Največji delež v strukturi drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov. V 

proračunu za leto 2015 se načrtuje 1.200.000 EUR prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, v letu 2016 pa 

1.090.000 EUR. V letu 2015 se načrtuje 51.000 EUR prihodkov kot sofinanciranje izvedbe krožišča na Škofljici s 

strani podjetja Ta-bu. 

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

V okviru teh prihodkov so planirani prihodki iz naslova prodaje in menjave zemljišč. Iz Letnega načrta pridobivanja 

in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica, ki ga sprejme Občinski svet, je razviden seznam 

nepremičnin, ki jih občina namerava prodati in zamenjati.  

 

73 - PREJETE DONACIJE 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 

V okviru navedenega konta so načrtovane prejete donacije za izgradnjo osnovne šole na Lavrici. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se načrtujejo v višini 3.052.972 EUR v letu 2015 in v višini 

2.906.938 EUR v letu 2016. 
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna: 

Prihodke v višini 268.086,73 EUR na kontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v letu 

2016 predstavljajo prihodki za izvedbo projekta "Krajinski park Barje" (NRP: OB123-12-0007 KRAJINSKI PARK 

BARJE). 

Na kontu 7400011 so zajeta prejeta sredstva iz požarne takse.  

Iz naslova sofinanciranja investicij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1) se 

planira pridobitev sredstev v višini 41.114 EUR za leto 2015 in v enaki višini tudi za leto 2016 za projekt izgradnje 

osnovne šole na Lavrici (konto 7400014). Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-odlagalna polja 

Barje-RCERO (konto 7400017) so planirana v višini 160.684,10 EUR v letu 2015 in 15.702,00 EUR v letu 2016.  

Občini se na podlagi Zakona o financiranju občin v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega 

proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu 

z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Sredstva v višini 15.000 EUR 

na kontu 740004 izhajajo iz odhodkov financiranja Medobčinskega inšpektorata občin Grosuplje, Ig in Škofljica, ki 

se nanašajo na odhodke občine Škofljica. 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

V letu 2015 sredstva na kontu 741200 v višini 80.000,00 EUR predstavljajo znesek sofinanciranja ureditve 

mladinskega centra (proračunska postavka 18059, NRP: OB123-14-0021 MLADINSKI CENTER). 
 

Na kontu 741300 so načrtovana sredstva: 

v letu 2015 za projekt: 

- Parkiraj in pelji se v višini 102.659,21 EUR (p.p. 13037, NRP: OB123-13-0008 PARKIRAJ IN PELJI 

SE); 

- Energetska sanacija vrtca v višini 25.500,00 EUR (p.p.19057, NRP: OB123-13-0010 ENERGETSKA 

SANACIJA VRTCA LAVRICA); 

- Grad Lisičje v višini 100.000,00 EUR (p.p. 18003, NRP: OB123-08-0018 GRAD LISIČJE). 

 

- v letu 2016 za projekt Krajinski park Barje v višini 1.906.383,50 EUR  (p.p. 15041, NRP: OB123-12-

0007 KRAJINSKI PARK BARJE) in rekonstrukcijo gradu Lisičje v višini 100.000,00 EUR (p.p. 
18003, NRP: OB123-08-0018 GRAD LISIČJE). 

 

 

Na kontu 7413003 so v letih 2015 in 2016 načrtovana sredstva za izvedbo projekta RCERO (p.p. 15017, 

15003,15043,15036, NRP: OB123-07-0032 REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI). 

 

Na kontu 7413004 pa sredstva za projekt "Vodovodi - Čista Ljubljanica" (p.p. 16006, 16030, NRP: OB123-09-0025 

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE-1. SKLOP). 

 

Za leti 2015 in 2016 se načrtuje prihodek v višini 50.000,00 EUR za posamezno leto kot sofinanciranje 

rekonstukcije gradu Lisičje (p.p. 18003, NRP: ob123-08-0018 GRAD LISIČJE). Sredstva so načrtovana na kontu 
741600. 
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Na kontih plač in drugih izdatkov zaposlenim so za načrtovani leti predvidene plače redno zaposlenih v občinski 

upravi in režijskem obratu. Poleg izdatkov za osnovne plače, sem spadajo še splošni dodatki, regres za letni dopust, 

povračila stroškov za prehrano in prevoz, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo, jubilejne nagrade, 
odpravnine...  

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Na kontu prispevkov delodajalcev za socialno varnost se izkazujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter 

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavo materiala in drugega blaga ter plačila za opravljene 

storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila 

potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih opravljajo pravne ali 

fizične osebe (proizvodne, neproizvodne in intelektualne storitve).  

403 - Plačila domačih obresti 

V letu 2015 se načrtuje plačilo obresti za kredit najet v letu 2011 za financiranje izgradnje novega vrtca na Lavrici.  

V letu 2016 se načrtuje plačilo obresti za: 

1. vrtec na Lavrici v višini 23.000,00 EUR 

2. osnovno šolo na Lavrici v višini 25.000,00 EUR. 

409 - Rezerve 

Proračunska rezervacija je predvidena za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna  in za 

namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Pri 

izvrševanju proračuna pa se odhodki,  ki se plačajo iz splošne proračunske rezervacije, računovodsko evidentirajo v 

okviru ustreznega odhodkovnega konta. Splošna proračunska rezervacija se lahko predvidi do višine 2 % 

predvidenih prihodkov.  

 

Proračunska rezerva  se oblikuje v višini dodatnih 60.000 EUR v letu 2015 in v enaki višini v letu 2016, a se po 49. 
členu ZJF lahko oblikuje največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.  Namenjena je odpravi posledic naravnih 

nesreč. Na tej podskupini kontov so evidentirana tudi namenska sredstva takse za obremenjevanje okolja, ki naj ne 

bi bila porabljena v letu 2015 oz. 2016. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih 

prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim občina zagotavlja finančno podporo. Namenjene so znižanju cene za 

končnega uporabnika ali pa izboljšanju dohodkovnega položaja proizvajalca. 

 

Za subvencije je predvidenih 284.300 EUR v posameznem letu. Sredstva so namenjena subvencioniranju cen 

mestnega potniškega prometa, subvencioniranju cen javnim komunalnim podjetjem, kompleksnim subvencijam v 

kmetijstvu in drugim subvencijam privatnim podjetjem in zasebnikom. 
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Transferi sredstev posameznikom in gospodinjstvom vključujejo plačila, namenjena tekoči porabi posameznikov ali 

gospodinjstev. Predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno oziroma popolno nadomestilo za 

posebne vrste izdatkov (npr. zdravstveno zavarovanje za brezposelne). 

Sem štejejo tudi plačila, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti pri 

plačilu storitev po nižjih cenah (regresiranje prevozov). 

Med to vrsto odhodkov tako štejejo denarne pomoči, regresiranje prevozov v šolo, doplačila šole v naravi, 

regresiranje prehrane učencev in dijakov, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, doplačila k 

ekonomski ceni za otroško varstvo.  

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo vrsto odhodka javnim in privatnim institucijam, 

katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen javno koristen, dobrodelen in podobno. Te organizacije so 

npr. društva (gasilci, šport, kultura, strokovna društva in zveze ter druge neprofitne ustanove), dobrodelne in verske 
ustanove. 

  

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Sredstva so namenjena transferjem javnim zavodom, ki se financirajo iz občinskega proračuna in transferjem v 
sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine). 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Največ sredstev te podskupine konta je namenjenih novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam, in sicer 

7.360.598,22 EUR v letu 2015 in 6.324.764,16 EUR v letu 2016. Specifikacija je razvidna v posebnem delu 

proračuna v okviru posameznih proračunskih postavk. 

  

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 

Investicijski transferi vključujejo odhodke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 

investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev: to je za nakup, obnovo ali gradnjo osnovnih sredstev ter za 

investicijsko vzdrževanje in obnove.  

Za razliko od investicijskih odhodkov investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine, pač 
pa  povečujejo realno premoženje prejemnikov teh sredstev. V bilancah stanja občine se investicijski transferi 

izkazujejo kot finančna naložba občine v javni zavod ali javno podjetje.  

V navedenem podkontu so zajeti investicijski transferi društvom (gasilska zveza....). 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

V navedeni podskupini konta so zajeti odhodki javnim zavodom, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so 

namenjena za gradnjo, nakup, obnovo osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in obnove.  
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C - Račun financiranja  

 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga 

posamezne enote oziroma s financiranjem primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter razlike med 

danimi posojili in povečanji kapitalskih deležev ter prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev v 

računu finančnih terjatev in naložb. 

 

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

Odhodki proračuna Občine Škofljica za leto 2015 presegajo planirane prihodke za 4.393.333,32 EUR. Primanjkljaj 

se bo kril iz sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega proračunskega leta (predvideva se prenos sredstev v višini 

2.700.000,00 EUR) in z zadolževanjem pri domačih poslovnih bankah v višini 1.800.000,00 EUR.  

Odhodki proračuna Občine Škofljica za leto 2016 presegajo planirane prihodke za 2.393.333,32 EUR. Primanjkljaj 
se bo kril iz sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega proračunskega leta (predvideva se prenos sredstev v višini 

2.500.000,00 EUR). V letu 2016 se ne načrtuje zadolževanja. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 

V letu 2015 se načrtuje delno odplačilo kredita za izgradnjo novega vrtca na Lavrici, in sicer v višini 106.666,68 

EUR.  

 V letu 2016 se načrtuje delno odplačilo kredita za izgradnjo novega vrtca na Lavrici, in sicer v višini 106.666,68 

EUR. V tem letu se ne načrtuje odplačila kredita za izgradnjo osnovne šole na Lavrici, saj se predvideva moratorij 

na odplačilo glavnice. 
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2. POSEBNI DEL 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske postavke zajema dejavnost župana in občinskega sveta. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni kampaniji, Zakon o lokalnih 

volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje osnovnih funkcij lokalne skupnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji, kot izvoljeni 

predstavniki ljudstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj  je kvalitetno izvajanje načrtovanih aktivnosti.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

V skladu s 14. členom Občine Škofljica je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah  v okviru pravic in 

dolžnosti občine. V okviru podprograma so zajeta sredstva za delovanje občinskega sveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Škofljica, Pravilnik o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana 

občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov,  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih 

strankah, Sklep o financiranju političnih strank, Zakon o volilni kampaniji, Zakon o lokalnih volitvah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito delovanje občinskega sveta in odborov pri razvoju Občine Škofljica, pri izboljšanju kakovosti življenja, 

povečanju blaginje, gospodarske rasti v občini, socialni varnosti, zaščiti človekovih pravic in premoženja.   

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kvalitetno in učinkovito delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij). 
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01001 - Občinski svet - redno delovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je voljen s strani občanov. Na proračunski postavki pa so zajeti odhodki za izplačilo sejnin, pisarniški 

material, reprezentanco... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana 

občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov, ki je bil sprejet v letu 2007 in je vezana na županovo plačo.  

01002 - Odbori-svet zavoda 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za redno delovanje sveta Javnega zavoda osnovne šole Škofljica in Javnega zavoda vrtec Škofljica ter sveta 

Glasbene šole se zagotovijo sredstva za izplačilo nagrad članom sveta zavoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina nagrad je določena s Pravilnikom o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana 

občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov. 

01003 - Financiranje političnih strank 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje političnih strank. V skladu z določili Sklepa o financiranju 

političnih strank letna masa sredstev ne sme presegati 0,60% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po 

predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za tekoče 

leto (Zakon o političnih strankah).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za redno delovanje so sredstva znižana glede na pretekla leta, ker naj bi se oblikovali svetniški klubi. 

01007 - Delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 in 2016 se predvideva oblikovanje  svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Ustanavljanje in 
financiranje svetniških klubov in samostojnih svetnikov omogoča Zakon  o lokalni samoupravi. V ta namen bo 

potrebno sprejeti pravilnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Svetniškim skupinam pripadajo sredstva iz proračuna Občine Škofljica, glede na število izvoljenih članov, mesečno 

po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjih mesecev. Med leti 

se neporabljena sredstva ne prenašajo. Znesek za posameznega svetnika v svetniški skupini oziroma za 

samostojnega svetnika znaša do 50 EUR mesečno. 
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje župana in podžupanov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Škofljica, Poslovnik Občine Škofljica, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje letnih odlokov o proračunu Občine Škofljica in Strategije dolgoročnega razvoja Občine Škofljica za 

obddobje 2010 - 2020 ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvrševanje Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2015. 

Izvrševanje Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016. 

 

01005 - Župan - redno delovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva načrtovana za redno izplačilo plač župana, ki bo funkcijo 

opravljal poklicno. Načrtovana so tudi sredstva za reprezentanco ter materialne stroške. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred, skladno z ZSPJS. 

01006 - Podžupani -redno delovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje sredstva za delovanje podžupana, ki naj bi funkcijo opravljal nepoklicno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor 

nad porabo javnih financ. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Učinkovito in gospodarno ravnanje z javnimi financami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor 
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0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis glavnega programa 

Program predstavlja stroške za izvajanje plačilnega prometa. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti sredstva za izvajanje načrtovanih nalog. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o plačilnem prometu, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave in pridobivanje izvirnih prihodkov občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti pogoje za nemoteno izvajanje plačilnega prometa. 

02001 - Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz navedene postavke se pokrivajo stroški plačilnega prometa oziroma provizija Upravi Republike Slovenije za 

javna plačila ter poslovnim bankam, vse v okviru izvajanja plačilnega prometa.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na višino realizacije vpliva število transakcij kakor tudi višina provizij poslovnih bank. Sredstva so planirana na 

podlagi realizacije preteklih let. 

 

0203 - Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 

Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostna izvedba nadzorov, ugotovitev smotrnosti in namenskosti porabe proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor je organ občine, ki v okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad gospodarnostjo porabe 
proračunskih sredstev ter opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine. Podprogram zajema sredstva 

za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Škofljica, Poslovnik Občine Škofljica, Pravilnik o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije župana 

in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nadzora delovanja Občine Škofljica. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti pogoje za nemoteno delo nadzornega odbora. 

02004 - Nadzorni odbor - redno delovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij - sejnine članom 

nadzornega odbora in za morebitne materialne stroške. Nadzorni odbor v posameznem letu izvede tri do štiri 

nadzore in o svojih ugotovitvah poda poročilo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter 
člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov.  

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sodelovanje občine v okviru mednarodnih aktivnosti (sodelovanje s tujimi občinami).  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je aktivnejše sodelovanje s tujimi občinami, medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 Mednarodno sodelovanje 
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0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva povezana z mednarodno aktivnostjo občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izmenjava izkušenj z drugimi občinami in institucijami izven državnih meja ter krepitev mednarodnega sodelovanja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sodelovanje Občine Škofljica v okviru mednarodnega sodelovanja občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Škofljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je povezovanje občin na mednarodnem nivoju in izmenjava izkušenj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poglabljanje stikov v korist razvoja Občine Škofljica. 

 

03002 - Sodelovanje z drugimi občinami 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je pred leti že sodelovala z občinami iz evropskih držav, predvsem z Občino Mersh. S tem sodelovanjem želi 

nadaljevati  tudi v prihodnje, hkrati pa razširiti sodelovanje z morebitno dodatno občino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na 

različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Statut Občine Škofljica, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti in izvedba 

protokolarnih dogodkov. 

 

 



 

97  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

4000 Občinska uprava 

4002 Občinska uprava (družbene dejavnosti) 

4003 Občinska uprava (investicije, komunala in RO) 

0401 - Kadrovska uprava 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za podelitev priznanj in sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih društev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k nadaljnjemu uspešnemu delu in podpora posebnim skupinam in 

posameznikom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odhodke v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj ter tekočimi transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k nadaljnjemu uspešnemu delu in podpora posebnim skupinam in 
posameznikom. 

04001 - Županova sredstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na navedeni postavki so zagotovljena sredstva za nakup priložnostnih daril, ki jih župan podeli skupaj 

z  županovimi priznanji uspešnim učencem, ki so dosegli odlične rezultate na področju športa in kulture ali pa so 

dosegali odličen uspeh skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje. Iz navedene postavke se podeljuje tudi izredna 

denarna nagrada za požrtvovalno delo. 
Na navedeni proračunski postavki so zajeta tudi sredstva za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

Neprofitne organizacije in ustanove so zavodi (kot npr. CUDV Draga, Gimnazija Želimlje...), humanitarna (npr. 

Ljubljansko društvo za boj proti raku, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo naglušnih...) in ostala društva iz drugih 

občin (npr. Konjerejsko društvo Krim). Prejemniki teh sredstev ne morejo kandidirati na razpisu, zato se tem 

društvom dodelijo sredstva na podlagi vloge. Največji obseg sredstev je namenjen sofinanciranju programov 

humanitarnih društev, zato se navedenim društvom dodelijo sredstva po internih merilih, ki so predstavljena 

Komisiji za družbene dejavnosti. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo društva, v katera so vključeni občani 

Občine Škofljica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje 

stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strokovno izvedeni protokolarni dogodki, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem ter 

ažurno obveščanje javnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so navedeni v okviru dolgoročnega cilja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, 

občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje najvišje možne obveščenosti občanov in druge javnosti o občinskih predpisih, ki jih 

sprejme občinski svet. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letne izvedbene cilje opredeljuje dolgoročni cilj. 

 

04002 - Objava občinskih predpisov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in razpisov v Uradnem listu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

4000 - Občinska uprava 

04003 - Spletne strani občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva zajemajo letno gostovanje in drugo večje vzdrževanje spletne strani, ki jih zaposleni v upravi 

ne more opraviti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je določena na podlagi ocene predvidenih stroškov. 

 

04010 - Celostna podoba občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

K celostni podobi občine sodijo: predloge dopisov, zahvale, potrdila, čestitke, vabila, ovojnice, mape, različna 
priznanja, značke, nalepke, itd. Omenjenega materiala ne nabavljamo vsako leto, nekaterih artiklov je zmanjkalo, 

zato jih bo potrebno nabaviti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

V podprogramu so zajeta sredstva, ki jih občina namenja društvom in drugim neprofitnim organizacijam za 
prireditve, ki so spominske ali tradicionalne narave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k druženju in ohraniti kulturno dediščino. Z izvajanjem aktivnosti v okviru 

podprograma se prispeva k ugledu in prepoznavnosti Občine Škofljica. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti pogoje za doseganje dolgoročnih ciljev. 

04005 - Občinski praznik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofljica praznuje svoj praznik v mesecu septembru. V sklopu praznika se odvijajo različni dogodki, ki jih 

organizirajo posamezna društva. Osrednja prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad se odvija na različnih 

lokacijah, zato so tudi različni stroški. Izdatki so planirani glede na realizacijo dogodkov preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

04006 - Turistične prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru navedene postavke so namenjena podpori občanom in društvom pri izvedbi turističnih 

prireditev,  povezanih z razvojem turizma v naši občini in za sodelovanje na raznih promocijskih prireditvah tudi 

izven naše občine.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklih let. 
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04007 - Kulturne in druge občinske prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo kritju stroškov, ki nastanejo ob izvedbi kulturnih in drugih občinskih prireditev, ki jih 

organizira občina (Dan državnosti, delavnice, ...) in druge prireditve, ki jih organizira občina v sodelovanju z 

društvi. 

04011 - Tekmovanje koscev in grabljic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 in 2016  so načrtovana sredstva namenjena izvedbi medobčinskega tekmovanja koscev in grabljic pa 

tudi občinskega.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana za pokrivanje obveznosti, ki nastanejo v zvezi z oblekami koscev in grabljic ter prehrano na 

tekmovanjih. Izračun je izdelan na osnovi porabe iz preteklih let. 

04021 - Poroke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za nakup manjših promocijskih daril ob sklenitvah zakonskih zvez. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za pravno zastopanje občine ter upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gospodarno upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Reševanje sodnih sporov, izterjava dolgov, vzdrževanje poslovnih prostorov. 

 

04008 - Pravno urejanje občinskega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so predvidena sredstva za zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter drugih 

odvetniških in notarskih storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana v nižjem znesku v primerjavi s preteklimi leti. 

04013 - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 
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04014 - Hiša na Pijavi Gorici 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov vzdrževanja hiše na Pijavi Gorici. 

04015 - Grad Lisičje - vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov vzdrževanja gradu Lisičje. 

04016 - Ureditev centra Škofljice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bila delno izvedena ureditev središča Škofljice. Sredstva v 2015 in 2016 so namenjena nadaljevanju 

projekta, ki bo vseboval ureditev tržnice v parku nasproti trgovine Tuš in asfaltiranju povezovalne ceste med 

Žagarsko ulico in železniško postajo Škofljica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0007 UREDITEV CENTRA ŠKOFLJICE 

04017 - Hiša Smrjene 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov vzdrževanja hiše v Smrjenih. 

04018 - Hiša Orle 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi vaškega jedra z rekreativnimi površinami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0013 HIŠA ORLE 

04022 - Skladišče RO na železniški postaji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena vzdrževanju skladišča za potrebe režijskega obrata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0011 SKLADIŠČE RO NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI 

04023 - Vzdrževanje objektov ožjih delov občine (brez kulturnih domov) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 27.950 EUR so namenjena vzdrževanju objektov ožjih delov občine, razen kulturnih domov za 

katera so sredstva načrtovana na samostojni proračunski postavki. V okviru navedenega zneska je 10.000 EUR 

namenjenih nakupu opreme in drugih osnovnih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0008 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŽJIH DELOV OBČINE 

04024 - Nakup vozil 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za nakup vozila v skladu s premičnim premoženjem občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0009 NAKUP VOZIL 
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04025 - Hiša in kozolec Gradišče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovi se sredstva za zavarovanje in investicijsko vzdrževanje hiše in kozolca na Gradišču v višini 6.300 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0022 HIŠA IN KOZOLEC GRADIŠČE 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat, Dogovor o 

medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost delovanja Občine Škofljica. 

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 

 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje na področju lokalne samouprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Poznavanje področja delovanja lokalne samouprave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je sodelovati z nevladnimi institucijami lokalne samouprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Lokalne samoupravne skupnosti sodelujejo med seboj na načelih prostovoljnosti in solidarnosti, lahko združujejo v 

ta namen sredstva in oblikujejo skupne organe, organizacije in službe za opravljanje skupnih zadev (6. člen Zakona 
o lokalni samoupravi). 

V Sloveniji sta ustanovljeni dve združenji: Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je lažje uveljavljanje lokalnih interesov. 
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06001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu članarine nevladnim institucijam lokalne samouprave znotraj Slovenije v katerih 

občina deluje. Občina Škofljica je vključena v Združenje občin Slovenije in  Skupnost občin Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

  

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovito delovanje ožjih delov občin ter zadovoljstvo krajanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnega in nemotenega delovanja ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zadovoljstvo občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih nalog v občini. 

06017 - Delovanje KS, vaških in četrtnih skupnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena financiranju delovanja krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, in sicer za potne stroške, 

reprezentanco in druge stroške (najemnino prostorov, stroške telefona). Izplačajo se na osnovi podanega zahtevka in 

priloženega računa. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za delovanje občinske uprave, kamor sodi tudi Medobčinski inšpektorat. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kakovostno in strokovno izvajanje nalog, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za 
učinkovito in prijazno javno upravo. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

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

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za plače in materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o sistemu plač v 

javnem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti pogoje za učinkovito in strokovno delovanje občinske uprave. 

 

06002 - Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim v OU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na navedeni postavki so zajeta sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, 

regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, 

sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za izračun je bilo predvideno število zaposlenih v letih 2015 in 2016 v skladu s priloženim kadrovskim 

načrtom. Izračuni temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji. 

 

06004 - Materialni stroški za delovanje OU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov rednega delovanja. Sem sodijo pisarniški material, poštne storitve, 

časopisi in strokovna literatura, stroški vzdrževanja računalniških programov, revizorske in svetovalne storitve, 

stroški telefonov, vzdrževanje telekomunikacijske in druge opreme, stroški izobraževanja in seminarjev. Predvideni 

so stroški za reprezentanco ter sredstva za zdravniške preglede. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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06018 - Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim v RO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na navedeni postavki so zajeta sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, 

regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delov, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, 

sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za 

zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izračun je število zaposlenih. 

06024 - Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Grosuplje, Ig in Škofljica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja skupne letne stroške inšpektorata in redarstva, ki zajemajo bruto plačo z vsemi predpisanimi 

davki in prispevki, nadomestili (splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, 

stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in obvezno zdravstveno 

zavarovanje, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, starševsko varstvo). V skladu z Odlokom o ustanovitvi 

skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, stroški navedene postavke pomenijo tretjinski strošek vsake občine 
soustanoviteljice. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi podatkov, ki jih je občina prejela s strani MI, in sicer glede na plan sedežne občine 

(ena tretjina). 

06025 - Materialni in ostali stroški Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

občin Grosuplje, Ig in Škofljica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema: 

Materialne stroške: 

Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju skupne občinske uprave. Zajeti so potni stroški, založniške in 

tiskarske storitve, stroški telefona, fotokopiranja, strokovne literature, časopisov, revij, knjig, registracije vozil, 

vzdrževanje in popravilo vozil, stroški dnevnic za službena potovanja v državi (dnevnice, hotelske storitve, cestnine, 

parkirnine), stroški prevoza v državi, strokovno izobraževanje zaposlenih in vzdrževanje komunikacijske ter druge 

opreme. Večji del planiranih sredstev predstavlja pisarniški material in storitve, poštnina in kurirske storitve, goriva 

in maziva za prevozna sredstva, zavarovanje vozil, vzdrževanje licenčne programske opreme, sodni stroški in stroški 

odvetnikov, ter predvideni mesečni najemi stacionarnega radarja za mejenje hitrosti. Te stroške si občine 

ustanoviteljice delijo na tretjine.  

 

Stroške upravljanja poslovnih prostorov: 
Sem spadajo stroški upravljanja prostorov, kjer deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo, na naslovu Taborska 

cesta 1, in so v lasti Občine Grosuplje. 

 

Naloge upravljavca so izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih 

vgrajenih naprav in predstavljajo strošek občin ustanoviteljic. 

 

Obratovalne stroške poslovnih prostorov: 

Ti stroški predstavljajo stroške obratovanja prostorov, kjer deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot so 

varovanje, stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, ter odvoza smeti. Občina Grosuplje 

bo stroške zaračunava soustanoviteljicama v tretjinskih deležih.  

 
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Sredstva bodo namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Stroški iz tega 

naslova so stroški za čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije za prostore in opremo. 

Stroške si občine ustanoviteljice delijo na tretjine. 



 

106  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na proračun sedežne občine (ena tretjina). 

 

06005 - Stroški občinskih vozil 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofljica ima trenutno pet osebnih vozil, eno kombi vozilo in kamionet ter eno tovorno prikolico. Postavka 

vsebuje sredstva za gorivo, vzdrževanje, registracijo in zavarovanje vozil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

  

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za nakup osnovnih sredstev za delovanje občinske uprave, režijskega obrata in 

medobčinskega inšpektorata ter sredstva za vzdrževanje upravne stavbe ter sredstva za rekonstrukcijo upravne 

stavbe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti uporabno vrednost objektov in naprav v objektih ter zavarovati premoženje pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

 

06007 - Nakup osnovnih sredstev za delovanje OU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za nakup računalnikov, nekaj programske opreme ter ostalih osnovnih sredstev, vendar vse 

na predlog izkazanih potreb (okvare zaradi zastarelosti). Na postavki so načrtovani tudi morebitni stroški, ki bi 

nastali zaradi uvedbe e-računov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0021 OSNOVNA SREDSTVA ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

06008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravne stavbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju upravne stavbe, ki se bodo izvajala po potrebi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0058 INVESTICIJE V UPRAVNO STAVBO 

06009 - Obratovalni stroški upravne stavbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje porabo sredstev za obratovanje upravne stavbe (čiščenje, stroške električne energije, vode in 

komunalnih storitev...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena predvidenih stroškov. 

06022 - Upravna stavba s kulturno dvorano - dograditev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovijo za pričetek postopka za razširitev dvorane ob upravni stavbi. V sklopu investicije so 

predvidena sredstva za preureditev kulturne dvorane in energetsko sanacijo upravne stavbe. Investicija je razdeljena 

v dve fazi, pri čemer je izvedba odvisna od morebitnih možnosti za sofinanciranje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-11-0010 UPRAVNA STAVBA S KULT. DVORANO-DOGRADITEV 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 

nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ocena ogroženosti, Operativni načrt GZ Škofljica, Načrt zaščite in reševanja v primeru potresa, Načrt zaščite in 

reševanja v primeru poplav, Načrt zaščite in reševanja v primeru požara, Načrt zaščite in reševanja v primeru razlitja 

nevarnih snovi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis glavnega programa 

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema sredstva za varovanje pred naravnimi in drugimi 

nesrečami ter program varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite in gasilskih enot. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je dodatno usposobiti in opremiti gasilske enote. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Sredstva podprograma so namenjena usposabljanju pripadnikov civilne zaščite, opremljanju enot, rednemu 

delovanju civilne zaščite in vzdrževanju zaklonišč.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je usposobiti pripadnike civilne zaščite, da bodo strokovno (izobraževanje) in materialno (oprema) pripravljeni 

za reševanje in zaščito ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar je ena od primarnih pristojnosti lokalne 

skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za doseganje dolgoročnih ciljev. 

 

07012 - Civilna zaščita 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotovi sredstva za izobraževanje pripadnikov civilne zaščite (pokrivanje stroškov odsotnosti z 

dela, prevoz in prehrana) in plačilo stroškov najema prostora za skladiščenje materialnih sredstev in opreme v 

gasilskem centru Škofljica. Za opremljanje enot se načrtuje nabava sredstev za reševanje ekipe prve pomoči in nujno 

potrebne opreme za ostale ekipe, katerih potrebe se pojavijo tekom leta. Na postavki so zajeta tudi sredstva za redno 

delovanje štaba civilne zaščite: sejnine, davek na prejemke, sredstva za povrnitev stroškov prevoza v primeru 

intervencij, ogledov sejmov, ...  

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilskih enot, gasilskih društev in gasilskih zvez. Sredstva 

so namenjena operativnemu delovanju ter investicijam v gasilske domove, gasilska vozila in gasilsko opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o financiranju občin, Zakon o društvih, Oceno 

ogroženosti, Operativni načrt GZ Škofljica,  Načrt zaščite in reševanja v primeru potresa, Načrt zaščite in reševanja 

v primeru poplav, Načrt zaščite in reševanja v primeru požara, Načrt zaščite in reševanja v primeru razlitja nevarnih 

snovi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Protipožarna varnost je ena izmed zakonskih nalog, katere cilj je nuditi večjo pripravljenost v primeru požara in 
drugih nesreč ter hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. Nadalje je potrebno doseči čim večjo stopnjo 

opremljenosti v skladu z določili Uredbe o merilih za organiziranje  in opremljanje reševalnih enot. Naslednji cilj pa 

je vzpodbujanje prostovoljnih dejavnosti, ki s svojim posredovanjem ob izrednih dogodkih lahko pripomorejo k 

racionalnemu ukrepanju predvsem na lokalnem nivoju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je učinkovito in kakovostno izvajanje nalog opredeljenih v okviru dolgoročnih ciljev. 
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07004 - Redno delovanje GD in GZ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rednemu delovanju prostovoljnih gasilskih društev, ki so združena v Gasilsko zvezo 

Škofljica, za investicije v gasilske domove in opremo. Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in prostovoljnimi 
gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Škofljica so določena s pogodbo. Sredstva za investicije se nakažejo na podlagi 

zahtevka in računa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0061 GASILSKA OPREMA IN INVESTICIJE 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

07005 - Požarne takse 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarne takse se uporabljajo namensko, izključno za nabavo gasilske opreme in avtomobilov. Občina 

Škofljica ima za pridobivanje sredstev požarne takse sklenjeno pogodbo z Odborom za razpolaganje s sredstvi 

požarnega sklada. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0060 GASILSKA OPREMA IZ POŽARNE TAKSE 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

07009 - Rediteljstvo in požarna straža na občinskih prireditvah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za opravljanje rediteljske službe in požarne straže ob občinskih prireditvah kot so proslave 

ob državnih praznikih, prireditve ob občinskem prazniku in na podeželju, razna srečanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so v proračunu leta 2015 in 2016 planirana v višini 900 EUR. 

07010 - Intervencije ob naravnih nesrečah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi vpliva vremenskih razmer je v zadnjem času vse več naravnih nesreč. Največ škode povzročajo neurja, 

v  reševanje ob neurjih pa so neposredno vključena tudi prostovoljna gasilska društva. Za namen intervencij gasilcev 

je namenjenih 2.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva ostajajo na enaki ravni kot v letu 2014. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za financiranje nalog na področju notranje in prometne varnosti. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski program varnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti večjo varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v Občini Škofljica. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjo varnost. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti večjo varnost s preventivnimi akcijami, predavanji... 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 - Prometna varnost 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim večja varnost udeležencev v prometu, boljša osveščenost udeležencev v prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti. 

08001 - Občinski SPVCP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki zagotavljajo sredstva za izobraževanje (povračilo prevoza za udeležbo na seminarjih), izvajanje 

akcije ob začetku šolskega leta in ostalih akcij, ki se na pobudo Ministrstva za promet izvajajo preko celega leta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjševanje števila brezposelnih oseb in spodbujanje le-teh k aktivnejšemu iskanju zaposlitve. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 
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10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za lokalne zaposlitvene programe za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin 

brezposelnih oseb na trgu dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

10001 - Javna dela 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za proračunsko 

obdobje, določi Vlada RS, sredstva za zagotavljanje programov pa zagotovita Zavod RS za zaposlovanje in občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva predstavljajo sredstva za kritje stroškov plač, prispevkov za socialno varnost v skladu z 

zakonom in regres za letni dopust za zaposlene preko javnih del. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju 

podeželja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojna strategija podeželja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Spodbuditi razvoj ter ohraniti dejavnost kmetijstva in gozdarstva ter ohraniti podeželje kot privlačno in kvalitetno 

življenjsko območje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije in ukrepe za 

stabilizacijo trga. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje konkurenčnosti, ohranitev kmetijske proizvodnje, ohranitev podeželja in zdrave prehrane. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003 Zemljiške operacije 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev kmetijske proizvodnje ter 

zagotavljanje primernega dohodka za kmetije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Razvojni program podeželja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S tem ukrepom občina želi kmetom omogočiti doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode, 

skladno z ustreznimi uredbami skupnosti utrditi tržni položaj kmetov, izboljšati dohodkovni položaj kmetov in 

povečati število kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode.  

11013 - Razvojni programi - Sožitje med mestom in podeželjem -LEADER 

LAS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LEADER je program EU, ki se  je usmerjen v spodbujanje podeželskih prebivalcev k razmisleku o dolgoročnem 

razvojnem potencialu njihovega lastnega okolja tako, da je rezultat oblikovana lokalna razvojna strategija in 

realizirani projekti v okviru te strategije. Program se je pričel aktivno izvajati leta 2009, Programsko obdobje se je 

končalo leta 2013. 

Osnovne naloge novega programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020  pa so: pospeševanje prenosa znanja 

in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju, krepitev konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva in krepitev 

vitalnosti kmetij, spodbujanje organiziranja živilske in neživilske verige ter obvladovanja tveganj v kmetijstvu, 

obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, spodbujanje učinkovite rabe virov in prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe; spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in 

gospodarskega razvoja podeželskih območij. 

V letu 2014 so se zaključevali projekti po posameznih občinah. Nova zakonodaja v zvezi z razvojem podeželja s 

strani EU še ni sprejeta.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Sredstva so le ocenjena, izvajalec za naslednje programsko obdobje še ni izbran. 

 

11016 - Tehnična podpora kmetom - izobraževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izobraževanju in usposabljanju kmetov in delavcev na kmetijskem  gospodarstvu, 

organizaciji programov usposabljanja, kritju stroškov svetovalnih storitev, plačilu honorarjev za storitve, ki ne 

spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, 

stroškom organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter 

sodelovanju na njih: stroški udeležbe, potni stroške, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične 

nagrade, podeljene na tekmovanjih, stroške na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski 

poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo 

niso imenovani. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0090 TEHNIČNA PODPORA KMETOM 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun je izdelan na podlagi povpraševanj po navedenem ukrepu s strani občanov. 

11018 - Poljske poti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja nasipni material s prevozom ter ureditev poljskih poti na barju ter kolovozov do 100% 

upravičenih stroškov. Za ostale kolovoze, ki niso glavni in jih uporabljajo samo lastniki zemljišč, se zagotavlja 

nasipni material s prevozom, in sicer na podlagi vloge skupine uporabnikov, lastnikov zemljišč. Komisija KGF, na 

podlagi vlog za ureditev takih kolovozov, pripravi letni program vzdrževanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun je izdelan na podlagi ogleda na terenu in pobud občanov, predvsem na območju Barja. 

 

11029003 - Zemljiške operacije 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za vzpodbujanje urejanja pašnih površin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Namen sofinanciranja združevanj in menjav kmetijskih zemljišč je omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi 

kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. 

Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi 

večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine, urediti pašne površine in podpora 

pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. 

  

 

11005 - Naprava pašnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 

let, (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha), če ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne razpise. Občina 

Škofljica subvencionira stroške izdelave načrta za ureditev pašnika, stroške za nakup opreme za ograditev pašnikov 
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredilnike in stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0012 NAPRAVA PAŠNIKOV 

 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in spodbujanje in razvoj 

podeželja v Občini Škofljica. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in 

posevkih naredijo neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska 

pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube nastale zaradi bolezni domačih 

živali. 

11015 - Zavarovalne premije v kmetijstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet podpore je stimulacija k aktivnejšemu pristopu zavarovanja živali za primer bolezni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0092 ZAVAROVALNE PREMIJE V KMETIJSTVU 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Oskrba zapuščenih živali. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Enak dolgoročnemu cilju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za oskrbo. 

 

11010 - Oskrba psov in mačk 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam zagotovitev zavetišča za zapuščene živali. Za zagotavljanje zakonskih 

obveznosti bo občina v letu 2015 in 2016 namenila po 7.000 EUR sredstev.  V znesku so vključena tudi sredstva za 

sterilizacijo in kastracijo mačk, saj bi s tem zajezili nekontrolirano razmnoževanje prosto živečih živali. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodek je nepredvidljiv, zato ga je težko fiksno določiti. 

 

1104 - Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Obnova in vzdrževanje gozdnih cest in poti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj vzdrževanja gozdnih cest je: ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, izboljšanje čistosti 

zraka, ohranitev primerne gozdnatosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, vzpostavitev in oblikovanje 

gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje 

kakovosti življenja na podeželju, upoštevaje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo obravnavati celovito, pri 
tem pa upoštevati odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in dohodka iz gozda, pospeševanje celovitega razvoja 

podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov za 

varno in kakovostno delo v gozdu.  

11011 - Gozdne vlake 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Več poudarka bo občina dala vzdrževanju, rekonstrukciji in novogradnji gozdnih vlak, saj so nekateri predeli 
gozdov težje dostopni, zato je spravilo lesa onemogočeno. Vzdrževanje gozdnih vlak se izvaja glede na letni plan, ki 

ga izdela Zavod za gozdove, KE Škofljica. V letu 2014 se dela na vlakah niso izvajala, ker so se sredstva porabila za 

sanacijo javnih gozdnih poti po žledolomu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0063 GOZDNE VLAKE 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

11012 - Gozdne ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gozdne ceste imajo po Zakonu o gozdovih javni značaj, zato se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata iz 

pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Višina potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je 

neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih Zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. 

Preostali delež sofinancira lokalna skupnost iz proračunskih sredstev. 

Ker je Občina Škofljica tudi  lastnica gozdov, prav tako tudi sama plačuje pristojbino. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest je planirano glede na priliv države od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter 

železniške infrastrukture. Zajema posodabljanje in vzdrževanje občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanje 

prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kvalitetna gradnja in vzdrževanje cestne infrastrukture ter zagotavljanje večje varnosti udeležencev v prometu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

  

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo 

občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje razvoja prometne infrastrukture in večje varnosti udeležencev v prometu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

  

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko) in vzdrževanje pločnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o izvajanju zimske 

službe v Občini Škofljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je večja varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v 

zimskem času. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje prometne varnosti, zagotoviti dostopnost do gospodarskih subjektov ter do nastanitvenih objektov 

občanov. 

Kazalci: višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne infrastrukture ter število zgrajenih 

oz. obnovljenih občinskih cest. 
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13002 - Vzdrževanje cest in pločnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje letnega vzdrževanja občinskih cest je predvideno po Odloku o občinskih cestah. Občinske ceste, ki so bile 
izdelane še pred nastankom občine, imajo slabo utrjeno podlago. Posledično so ceste zaradi vse gostejšega in težjega 

prometa čedalje v slabšem stanju. Kljub temu, da je bilo saniranih in odpravljenih že veliko kritičnih mest, se stalno 

pojavljajo nove potrebe. Veliko je popravljanja udarnih jam, muld, ograj, mostičkov, itd. Zaradi vse obilnejših 

padavin, ki padejo v zelo kratkem času, je potrebno pogostejše čiščenje vtočnih rešetk, kanalov, propustov in 

izdelava novih - dodatnih odvodnjavanj.  Na strmejših območjih odnaša bankine, potrebno je ponovno utrjevanje, 

večkrat pa je potrebno izdelati dodatne asfaltne mulde za odvajanje cestne vode v meteorno kanalizacijo. Še vedno 

imamo več cest v makadamski izvedbi, ki zahtevajo še več stalnih vzdrževalnih del (pogosto gramozenje, 

oboravanje, krpanje udarnih jam, čiščenje šlicev, ), zato je smiselno, da se čim prej asfaltirajo. S tem bodo 

dolgoročno zmanjšani stroški vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0012 VZDRŽEVANJE CEST IN PLOČNIKOV (zimsko, letno) 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za planirana sredstva so ocenjeni stroški glede na zgoraj navedeno. 

 

13003 - Zimska služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje zimske službe je predvideno po Odloku o izvajanju zimske službe v Občini Škofljica in obsega sklop 
dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. 

Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov ogroženo normalno odvijanje prometa. Za nemoteno izvajanje 

zimske službe brez večjih zastojev prometa, je potrebno pred nastopom zimskih razmer pripraviti operativni - 

izvedbeni načrt zimske službe, postaviti snežne kole, obrezati veje in grmovje, pripraviti bazo zimske službe, 

usposobiti udeležence zimske službe in jih seznaniti z dolžnostmi, organizirati pregledniško službo, zagotoviti 

zadostno količino posipnih sredstev in materialov, usposobiti mehanizacijo, opremo in specialne zimske stroje za 

opravljanje del, organizirati mesta za odlaganje snega v primeru odvoza (pločniki, parkirišča, ). 

Občina ima za izvajanje zimske službe na območju občine pogodbenega izvajalca. Občina z nadzorno osebo 

nadzoruje pravilnost in kakovost del, kvantiteto, dinamiko del, kontrolo in potrjevanje količin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0012 VZDRŽEVANJE CEST IN PLOČNIKOV (zimsko, letno) 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, javnih poti ter investicijsko vzdrževanje 

pločnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o izvajanju zimske 

službe v Občini Škofljica 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je razvoj prometne infrastrukture, izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je prenova stare ter gradnja nove prometne infrastrukture. Kazalnik doseganja ciljev je 
realizacija sprejetega proračuna. 
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13016 - Cesta - priključek Gradišče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je predvidena posodobitev projektne dokumentacije in uskladitev le-te z DRSC.  Zemljišča so delno že 

pridobljena, izvedba je odvisna od plana investicij DRSC. V letu 2016 so predvidena sredstva namenjena gradnji 
priključnih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0039 CESTA PRIKLJUČEK GRADIŠČE 

13017 - Cesta Nebčeva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pričetku izdelave projektne dokumentacije za cestni del centralnega železniškega prehoda 
Lavrica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0038 CESTA NEBČEVA 

13020 - Krožišče Škofljica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena izvedbi spremljajočih del, ki jih pri izvedbi tovrstnih projektov običajno krijejo 
lokalne skupnosti. Projekt delno sofinancirata DRSC in podjetje TA-BU (51.000 EUR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0034 KROŽIŠČE ŠKOFLJICA 

13021 - Cesta in pločnik Reber 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi pločnika. Gradnja je razdeljena v dve fazi, in sicer prva v letu 2015 in druga v letu 

2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0099 CESTA IN PLOČNIK REBER 

13022 - Cesta, pločnik Klanec Glinek 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izvedba pločnika, pričetek del je odvisen od investicije JP Energetika v nameravani plinovod.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-100 CESTA KLANEC GLINEK, PLOČNIK 

13023 - Pločnik Mijavčeva ulica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi geodetskih storitev (2015) in izdelavi projektne dokumentacije za pločnik od pošte 
do vrtca Škofljica (2016). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0104 PLOČNIK MIJAVČEVA ULICA 

13024 - Pločnik Smrjene 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izvedba podaljška pločnika. Sredstva v letu 2015 so namenjena delnemu odkupu zemljišč in projektni 

dokumentaciji, v letu 2016 pa izvedbi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0022 PLOČNIK SMRJENE 

13027 - Ceste - ostalo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tistih projektov, ki jih ni moč v naprej predvideti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0021 CESTE-OSTALO 

13033 - Pločnik Šmarska cesta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za povezavo pločnika na Šmarski cesti preko železniške proge. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0105 PLOČNIK ŠMARSKA CESTA 

13034 - Pločnik Dolenjska cesta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izvedbo pločnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-12-0006 PLOČNIK DOLENJSKA CESTA 

13039 - Povezovalna cesta pod dolenjsko progo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije (2015) in deloma odkupu zemljišč (2016). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0025 POVEZOVALNA CESTA POD DOLENJSKO PROGO 

13041 - Križišče Orle 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bil izdelan projekt ureditve križišča ceste proti Urhu in vodohranu. Po odkupu potrebnega dodatnega 

zemljišča za križišče pa se bo pričelo z izgradnjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0012 KRIŽIŠČE ORLE 

13042 - Asfaltiranje ceste Želimlje, Plesa in Brezovec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob vsakem deževju meteorna voda povzroča razdejanja na makadamskih cestah. Zaradi tega je potrebno stalno 

vzdrževanje. Če bi ceste asfaltirali, bi zmanjšali potrebna sredstva za vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0013 ASFALTIRANJE CESTE ŽELIMLJE, PLESA IN BREZOVEC 

13043 - Pločnik Dolenjska cesta (od AP Žaga do Arkade) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je ca 150 m pločnika za povezavo med že obstoječima pločnikoma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0014 PLOČNIK DOLENJSKA CESTA (od AP Žaga do Arkade) 
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13044 - Ureditev pločnika v centru Pijave Gorice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od cerkve na Pijavi Gorici na desni strani želimeljske ceste je potrebno zgraditi pločnik, ker je vozišče zoženo in so 

pešci v veliki nevarnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0015 UREDITEV PLOČNIKA V CENTRU PIJAVE GORICE 

13045 - Povezovalna cesta do železniške postaje Lavrica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, vendar le v primeru, da se Slovenske železnice odločijo 

zgraditi peron železniškega postajališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0016 POVEZOVALNA CESTA DO ŽELEZNIŠKE POSTAJE LAVRICA 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje avtobusnih parkirišč, cestno prometne signalizacije ter sofinanciranje 

avtobusne linije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izboljšati dosežno raven prometne varnosti s tehničnimi ukrepi in vzdrževati avtobusna 

postajališča ter čim bolj razbremeniti občino motornega prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati število potnikov z javnim prevozom ter izboljšati prometno signalizacijo in infrastrukturo. 

 

13005 - Cestno prometna signalizacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi objektov ter naprav cestno prometne signalizacije, kamor spada tako 

vertikalna kot horizontalna prometna signalizacija in svetlobna  ter nesvetlobna cestno prometna signalizacija. Sem 

spadajo znaki, prehodi, nivojski cestno železniški prehodi, črte, semaforji, tabla VI VOZITE, digitalni kataster CPS, 

Sem sodi tudi barvanje kolesarskih poti in talno označevanje avtobusnih postajališč. 

13006 - Cestni kataster in BCP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora skrbeti za Banko cestnih podatkov, ki jo je potrebno stalno dopolnjevati in posodabljati, saj ta 

predstavlja vir podatkov za izračun primerne porabe. Vsako leto se v banko vnaša vsa večja izvedena dela na 

občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi ocene predvidenih stroškov. 
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13007 - Avtobusna postajališča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je namenjen  za tekoče vzdrževanje obstoječih avtobusnih postajališč. V letu 2015 se predvideva 

izgradnja novega avtobusnega postajališča pri Špici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0022 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 

13012 - Mestni in primestni potniški promet 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov izvajanja mestnega potniškega prometa na rednih progah 

in podaljšanih linij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0008 SUBVENCIJE POTNIŠKEGA PROMETA 

13037 - Parkiraj in pelji se 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sistem P+R predstavlja kombinacijo zasebnega in skupinskega prevoza ter omogoča, da se uporabnik do 

pomembnejših točk na obrobju mesta pripelje z osebnim avtom ali drugim vozilom, vozilo nato pusti na površinah 

P+R, od koder pot proti notranjosti regije nadaljuje z visokokakovostnim javnim prevozom. Mreža P+R prestopnih 

točk v regiji se kaže kot najlažje uresničljiva investicija, ki pa bo imela najhitrejši neposredni pozitivni učinek na 

uporabo javnega potniškega prometa. Celoten sistem P+R v regiji bo deloval kot intermodalne prestopne točke v 

lokalnih središčih in na obrobju Ljubljane, kjer bodo poleg različnih oblik prevoza uporabnikom dostopne tudi druge 

storitve, od javnih (knjižnice, lekarne, kolesarnice, nekatere upravne funkcije) do podjetniških (trgovine, banke,...). 

Intermodalna točka P+R potniku tako omogoči hiter in varen prestop z ene oblike prometa na drugo in potnike 
privabi v javne oblike prometa. Predmet sistema je tudi ureditev parkirišča P+R Škofljica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0008 PARKIRAJ IN PELJI SE 

13038 - Križišče Pijava Gorica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi križišča Želimeljske in Prijateljeve ulice s 
Kočevsko cesto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0043 KRIŽIŠČE PIJAVA GORICA 

13040 - Gradnja in vzdrževanje parkirišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je občina postavila nekaj parkirišč. Proračunska postavka zagotavlja sredstva za vzdrževanje teh 
parkirišč. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnosti v okviru javne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zmanjšati porabo energije ter s tem  zmanjšati negativne vplive na okolje. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zadostiti zahtevam krajanov in lokalnim skupnostim po osvetlitvi področij. Letni cilj je upravljanje in tekoče 

vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 

 

13008 - Javna razsvetljava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za porabo električne energije so najvišja postavka pri javni razsvetljavi.  

Glede na novo sprejeto Odredbo o svetlobnem onesnaževanju, je občina obvezana izvajati varčevanje z energijo in s 

tem precej zmanjšuje t.i. svetlobno onesnaževanje. V nadaljnjem programu obnove svetilk je potrebno uporabljati 

samo tiste svetilke, ki 100 % osvetljujejo samo tla in ne odvajajo svetlobe v nebo, in sicer v LED tehnologiji. 

Na postavki je predvidenih tudi nekaj sredstev za gradnjo nove razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0023 JAVNA RAZSVETLJAVA 

  

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema aktivnosti s področja pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti, promocije občine 

ter razvoja turizma. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Spodbuditi razvoj malega gospodarstva in turizma na področju občine in posledično pripomoči k ponudbi 

dodatnih delovnih mest ter večji prepoznavnosti občine.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 

Program zagotavlja sredstva za razvoj malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva, znižati stopnjo brezposelnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kakovostna izvedba projektov za doseganje dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 

Na podprogramu so zagotovljena sredstva za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica. Cilj izdelave razvojnih programov je 

oblikovati naše področje v odprto, sodobno občino, prijazno do prebivalcev in gostov, ki bo širše prepoznavna.  Na 

podlagi izdelave razvojnih programov bodo dane možnosti za uresničljivost posameznih projektov, predvsem na 

področju turizma.  

 

14004 - Razvojni programi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drugi splošni material in storitve vključujejo sredstva, ki so namenjena za usklajevanje regionalnega razvojnega 

programa, ki ga vodi RRA LUR, izvedbo operacije portal neprometnih vsebin, ki predstavlja informacijsko podporo 

regionalni mreži tematskih poti in jih je potrebno dopolnjevati. V ta sklop sodi tudi sofinanciranje izdelave 

regionalnega razvojnega programa in splošnih razvojnih nalog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0065 RAZVOJNI PROGRAMI OBČINE 

14011 - Pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je v letu 2015 in 2016 namenjenih po 10.000 EUR. Na območju 

Občine Škofljica podporno okolje za razvoj podjetništva ni posebej razvito zaradi bližine mesta, kar pomeni, da so 

sedanji in bodoči podjetniki na območju Škofljice na takšen način dokaj omejeni, kajti svetovanje in pomoč pri 

zagonu ali pri nadaljnjem razvoju podjetij jim nista omogočena v okolju, v katerem delujejo oziroma bodo delovali.    

Za občino je prav tako značilno to, da primanjkuje podjetij v predelovalni dejavnosti, zlasti takih z visoko dodano 

vrednostjo, in storitvah, ki temeljijo na znanju. 

Posamezne ciljne skupine so med nastajajočimi podjetji nezadostno zastopane.  

V Občini Škofljica je veliko več občanov, ki imajo poslovne ideje, ni pa vzpostavljenega sistema, ki bi jim pomagal 
ideje udejanjiti. Ena takšnih oblik podpore so inkubatorji, do ustanovitve le-tega pa lahko občina nudi nekatere 

oblike državnih pomoči. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0001 POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v letu 2014. 

 

14001 - POC-izgradnja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru POC je potrebno urediti lastništo še za eno parcelo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0102 POC - II. FAZA 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečati prepoznavnost občine v okviru države in izven nje, povečati obseg in pestrost turistične ponudbe, povečati 

število nočitev, povečati pomen kulturne dediščine... 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti strokovno izvajanje aktivnosti v okviru programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 - Promocija občine 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za promocijske prireditve ter druge promocijske aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je pospeševanje in podpora gospodarskim dejavnostim, skrb za varstvo potrošnikov, promocija ter 

razvoj turizma in gostinstva ter promocija malega gospodarstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje. 

 

14005 - Karte, zloženke, razglednice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 in 2016 namerava Občina Škofljica oblikovati razglednice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na potrebe po promocijskem materialu. 

14008 - Promocija občine - splošno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 29.300 EUR so namenjena predvsem za vzdrževanje sistema M-turist ter pripravo promocijskega 

gradiva "Vodni krog Škofljičice". 
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za promocijo občine in razvoj turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o gostinstvu, Uredba o razvojnih spodbudah za turizem. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je razširiti turistično ponudbo in s tem pospešiti razvoj turizma v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje dejavnosti v okviru podprograma. 

14009 - Obnova turističnih poti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2015 in 2016  so rezervirana v minimalnem znesku za morebitno obnovo tabel na tematskih poteh. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14010 - Turistični vodniki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje turističnih vodnikov in izvedbo enodnevnega turističnega paketa je v letu 2015 in 2016  namenjenih 

500 EUR. 

 

14012 - Sofinanciranje turističnih programov društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so načrtovana za sofinanciranje turističnih programov društev. Kot turistični društvi sta v 

občini Škofljica registrirani  TD Škofljica in TD Lavrica.  

Med programi navedenih društev so poleg turističnih tudi glasbeni in športni in kulturni programi. Za sredstva na tej 

postavki lahko kandidirajo tudi druga društva (kulturna, mladinska,),  ki imajo v letnem programu izvedbo 

turističnih prireditev. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega naloge s področja varovanja okolja ter varovanja naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjšati onesnaženje okolja in večja okoljevarstvena ozaveščenost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zmanjšati obremenjenost okolja, izboljšati kakovost okolja, trajnostna raba naravnih virov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Intenzivno izvajanje aktivnosti za dosego dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za  sanacijo črnih odlagališč, čistilne akcije ter gradnjo in vzdrževanje odlagališč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je urediti sistem ravnanja z odpadki v občini, povečati količino ločeno zbranih odpadkov 

ter povečati okoljevarstveno osveščenost občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so enaki dolgoročnim. Kazalci: - izvedena čistilna akcija, ureditev zbirnega centra za kosovni material. 

 

15001 - Čistilne akcije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto občina pripravi v spomladanskem času, skupaj z občinskimi društvi čistilno akcijo, na kateri je vsako 

leto zbranih povprečno 80 m3 smeti, količine pa še kar rastejo.  

Kljub dolgoletni tradiciji čistilnih akcij, ter kljub organiziranemu  ločevanju odpadkov in odvozu na tri 

tedne,  nevarnih odpadkov (dvakrat letno), bioloških odpadkov (dvotedensko) ter preko 65 ekoloških otokov, 

nekateri še vedno brezvestno odlagajo smeti v naravo. Nadaljuje se  odlaganje smeti, ki ne spadajo v zabojnike 

ekoloških otokov, kar na tla poleg ekoloških otokov, ki jih je potrebno posebej pospravljati in čistiti. Začasni zbirni 

center za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev je veliko pripomogel k izboljšanju stanja v naravi, vendar se žal 

še vedno pojavljajo nova odlagališča. 

15002 - Divje odlagališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prejšnjih letih je bilo saniranih precej divjih odlagališč, za kar je občina porabila kar nekaj sredstev. Divja 

odlagališča še vedno nastajajo, potrebno jih bo sanirati. 
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15003 - Projekti SNAGA - taksa (Odlagalna polja Barje) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja sredstva okoljske dajatve namenjena financiranju odlagalnih polj Barje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0032 REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

15004 - Ločeno zbiranje odpadkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je že pred leti pričela s postavljanjem ekoloških otokov, na katerih se zbirajo papir, embalaža in steklo. 

Postopno je bilo do danes postavljenih preko 65 ekoloških otokov. Občani želijo še več ekoloških otokov, vendar se 

je z dostavo zabojnikov za embalažo količina odpadkov na nekaterih ekoloških otokih bistveno zmanjšala, vendar je 

še vedno dodati nekaj novih. 

15017 - Odlaganje odpadkov-deponija Barje-lastna udeležba in kohezijska 

sredstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 RCERO zajema tri projekte. 

1. Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje. 

2. Objekti za predelavo odpadkov. 

 

3. Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. 

 

Predvidena vrednost izgradnje RCERO Ljubljana znaša 117.741.071 EUR in zajema stroške projektiranja in 

izgradnje objektov, stroške nadzora nad gradnjo (storitev inženirja) ter stroške za komuniciranje z 

javnostjo.  Spremenila se je dinamika posameznih projektov RCERO, vključno s komuniciranjem z javnostjo med 

leti, deloma pa so se spremenili tudi zneski po projektih. Znesek DDV bo pokrivala Mestna občina Ljubljana, ki ga 
bo dobila v celoti povrnjenega (v NRP-jih ni prikazan).  

Financiranje RCERO: Celotna investicija se financira s sredstvi lokalnega proračuna (10,00 %), sredstvi EU (65,88 

%), državnimi sredstvi (14,01 %) in sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

(10,11 %).  Sredstva okoljske dajatve bodo prispevale občina MOL in ostale občine družbenice.   

V letu 2014 so v začetku potekale aktivnosti na področju projektiranja objektov MBO. Izdelana ja bila PGD 

dokumentacija, pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje v marcu in kasneje še gradbeno dovoljenje v juniju, kar je 

bilo dlje od predvidenih rokov.  Medtem so na gradbišču potekala pripravljalna dela in dela, ki niso bila vezana na 

dovoljenja, po pridobitvi dovoljenj pa so dela stekla z veliko intenzivnostjo. Zamuda se je deloma kompenzirala, 

deloma pa bo kljub povečani dinamiki povzročila zamik končnih rokov. Hkrati je vzporedno potekalo projektiranje 

PZI dokumentacije. Po pridobitvi dovoljenj gradnja poteka intenzivno, do konca leta bodo nekateri objekti že zaprti 

in pokriti ter pripravljeni za montažo instalacij in tehnološke opreme. Finančna realizacija žal ne sledi fizičnemu 

poteku, plačila zaostajajo, prav tako pa tudi refundiranje plačil s strani države za sredstva kohezijskega sklada in 
državnega proračuna. Posledično se bodo plačila morala prenesti v leto 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0032 REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

15022 - Neporabljena taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odp. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja neporabljeno takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.  

15028 - Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema znesek subvencije, ki jo občina pokriva javnemu podjetju, če prodajne cene storitev na 

ravni javne službe ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja storitev javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0009 SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 
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15034 - Kataster - odpadki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javno podjetje je poleg vzdrževanja infrastrukture za posamezno občino v okviru izvajanja javne službe dolžno 

voditi in vzdrževati kataster infrastrukture za javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstanjevanja 

komunalnih odpadkov. Javno podjetje bo občini omogočilo vpoglede v kataster oziroma bo občini po potrebi 

predložilo razpoložljive podatke katastra javne infrastrukture za območje občine. Postavka zajema sredstva za 

vodenje katastra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-11-0001 VZDRŽEVANJE KATASTRA - Odpadki 

15036 - Projekt RCERO - nec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zajeti t.i. non eligible costs. To so stroški, ki niso upravičeni financiranja kohezije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0032 REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

15043 - Investicije v infrastrukturo - odpadki (iz najemnine) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva predstavljajo prihodke iz najemnine, ki so namenski prihodki Občine. V letu 2015 in 2016 so sredstva 

namenjena pokrivanju lastnih sredstev za projekt RCERO. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0032 REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

V podprogramu so zajeta sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto okolja občanov ter negativnih vplivov na okolje.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov. Kazalnik, ki služi kot merilo za doseganje 
ciljev: število zaključenih projektov določenih v predloženem proračunu. 

15005 - Projekti VO-KA taksa (Primar) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so sredstva zbrana iz okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda.  

V letu 2015 so namenjena:  

Kanalizacija Želimlje 18.000,00 EUR 

Kanalizacija ob dolenjski cesti 30.000,00 EUR 

Meteorna kanalizacija Mijavčeva 20.000,00 EUR 
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Izgradnji kanalizacije v Občini Škofljica 10.000,00 EUR 

V letu 2016 za projekt Krajinski park Barje v višini 631.201,97 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

2015: OB123-14-0002 KANALIZACIJA ŽELIMLJE, OB123-14-0003 KANALIZACIJA OB DOLENJSKI CESTI 

NA ŠKOFLJICI, OB123-14-0004 METEORNA KANALIZACIJA MIJAVČEVA, OB123-12-0005 IZGRADNJA 

KANALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA 

2016: OB123-12-0007 KRAJINSKI PARK BARJE 

15006 - Drugi projekti kanalizacije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki je predvidena izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijske sisteme, ki se pojavijo tekom leta 

in jih ni možno natančno opredeliti. Planirana sredstva obsegajo tudi izdelavo projektne dokumentacije za naselja, ki 

še niso opremljena z javno kanalizacijo, so pa zajeta v razvidu aglomeracij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0048 KANALIZACIJA - MANJŠI PROJEKTI (RAZNO) 

15007 - Meteorna kanalizacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vsakoletno čiščenje peskolovov in kanalov cestne meteorne vode. Potrebna je tudi razna 

sanacija kanalov, peskolovov itd.  Zaradi vedno večjih količin meteorne vode ob nalivih, je potrebno čiščenje in 

poglabljanje obcestnih jarkov, izvajanje dodatnih ponikovalnic in krajših delov meteorne kanalizacije, s kanaletami 

ali cevovodi. 

15024 - Kanalizacija - kataster 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzpostavitvi katastrov, v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-11-0002 VZDRŽEVANJE KATASTRA - Kanalizacija 

15026 - Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema znesek subvencije, ki jo občina pokriva javnemu podjetju, če prodajne cene storitev na 

ravni javne službe ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja storitev javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0010 SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 

15040 - Neporabljena okoljska dajatev za onesnaž. okolja-odpadne vode 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva pomenijo neporabljeno okoljsko dajatev za odpadne vode, ki se bo porabila v prihodnjih letih. 

15041 - Krajinski park Barje (K. Pijava Gorica in Želimlje) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi projekta, katerega sofinanciranje je predvideno iz sredstev kohezijskih skladov EU. 

Višina sredstev je načrtovana glede na predviden potek projekta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-12-0007 KRAJINSKI PARK BARJE 
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15042 - Investicije v infrastrukturo - odpadne vode (iz najemnine) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 294.156,98 EUR v letu 2015  so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za manjkajoče 

kanalizacijske sisteme v Občini ter pripadajočih geodetskih posnetkov. Sredstva v letu 2016 namenska sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0017 INVESTICIJE V INFR. - ODPADNE VODE (iz najemnine) 

15044 - Čistilna naprava Škofljica-ukinitev in nujna dela 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2015 so predvidena za izvedbo rušitvenih del pri odstranitvi objekta ČN Škofljica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0026 ČISTILNA NAPRAVA ŠKOFLJICA-UKINITEV IN NUJNA DELA 

15045 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so v letih 2015 in 2016 namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v 

naseljih, ki niso predvidena, da bi se v njih zgradila javna kanalizacijska mreža. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0017 SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za izvedbo lokalnega energijskega koncepta. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prispevati k zmanjšanju onesnaženja okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

15031 - Lokalni energetski koncept 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonodaji je občina dolžna izdelala lokalni energetski koncept in energetske preglede javnih stavb. Potrebno je 

izdelati energetske izkaznice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0018 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za načrtovanje, varstvo in urejanje voda. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izboljšati poplavno varnost v občini. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za urejanje voda v Občini Škofljica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  

15021 - Ureditev Škofeljščice pri DSO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potok Škofeljščica predstavlja na merodajnem odseku med cesto Ljubljana Kočevje ter gorvodnim neustreznim 

mostnim propustom ob gospodarskem kompleksu nezavarovan zemeljski profil. Zaradi neprimernega mostnega 

propusta ter dviga terena na levi strani je desna brežina poplavno ogrožena s Q2.  Iz rezultatov hidravličnega 

izračuna je obravnavana lokacija poplavno ogrožena s  petletno povratno dobo. Sredstva v letu 2015 so planirana za 

celostno ureditev tega dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-08-0020 UREDITEV ŠKOFELJŠČICE PRI DSO 

 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

Opis glavnega programa 

Podprogram zajema sredstva za ohranjanje naravnih vrednot. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu narave in kulturne dediščine. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

15029 - Ukrepi varstva in vlaganja v naravne vire - dajatev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncesijska dajatev, ki jo Občina Škofljica prejme iz naslova trajnega gospodarjenja z divjadjo je namenski 

prihodek, ki se porabi za ukrepe vlaganja v naravne vire. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 

gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij v Občini Škofljica ter zagotoviti oskrbo s kvalitetno 
pitno vodo vsem prebivalcem občine. Zagotoviti neprofitna najemna stanovanja socialno ogroženim osebam. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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) 

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in sredstva za prostorsko 

načrtovanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za poimenovanje ulic in naselij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ureditev na področju geodetskih evidenc in poimenovanje ulic. 

  

16038 - Ulični sistem - POC 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideva se ureditev uličnega sistema v poslovno obrtni coni, saj prihaja do težav zaradi vstopa v cono, hkrati pa 

bo urejen potek Kočevske ceste in imenovana cesta, ki pelje proti Igu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0024 ULIČNI SISTEM POC 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju okolja, Zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohraniti smotrno in kontrolirano načrtovanje posegov v prostor. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Enak dolgoročnemu cilju.  

 

16002 - Strategija prostorskega razvoja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2008 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za vrednost 132.000 EUR. Za dodatna dela je bila v letu 2011 

podpisana pogodba v vrednosti 23.784 EUR. V letu 2012 je bila podpisana pogodba za 14.585,94 EUR za dodatne 

strokovne podlage za nadomestitev OPPN. V letu 2013 je bila podpisana pogodba za preveritev možnosti 

vzpostavitve P&R parkirišča v vrednosti 14.688,00 EUR. V letu 2015 je predviden začetek posodobitve OPN, ter 

sredstva za preveritev različnih lokacij za nove investicije v Občini. Nekaj sredstev na proračunski postavki je 

namenjenih nepredvidenim dodatnim delom, skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0013 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 

16050 - Novi OPPN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nekatere projekte je potrebno skladno z zahtevo prostorskih aktov pripraviti OPPN (Občinski podrobni prostorski 

načrt). Po sprejetju novega OPN bo potrebno podpisati pogodbo z izvajalcem predvidenega OPPN. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-11-0029 NOVI OPPN 
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16055 - Novi OPN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dolgotrajnosti postopka priprave OPN (Občinski prostorski načrt) je prišlo do novih razvojnih potreb občine, 

zaradi česar bo potrebno spremeniti nekatere dele OPN. Potrebno bo podpisati pogodbo z izvajalcem, ki bo 

pripravljal nov OPN. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0012 NOVI OPN 

1603 - Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč, urejanje objektov za rekreacijo, praznično urejanje 

naselij ter za druge komunalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

  

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti pitno vodo vsem občanom. 

 

 

16004 - Vodovod Klada 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vodovod Klada s 50 m3 vodohranom je v upravljanju režijskega obrata Ig. Sistem napaja tudi vas Sarsko v Občini 

Ig. Je zelo majhen, zato je potrebno predvideti za pokrivanje eventulnih stroškov in izgub nekaj sredstev. 

16005 - Vodovod Želimlje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideni znesek za investicijsko vzdrževanje je namenjen sanaciji vodnega zajetja in vodohrana po odločbi 

inšpekcijske službe. Ostala sredstva pa so namenjena tekočemu vzdrževanju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-08-0021 VODOVOD ŽELIMLJE 
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16006 - Vodovod Orle 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na kontu novogradenj v letu 2015 se nanašajo na projekt "Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice". 

Sredstva na ostalih kontih so namenjena vzdrževanju obstoječega vodovoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0025 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 1. sklop - Nadgradnja vodovodnega 

sistema v Občini Škofljica 

16008 - Vodovodi - druge investicije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so predvidena sredstva za novogradnje, za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ki jo v tem 

trenutku ni moč vezati na konkreten vodovod. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0049 DRUGI VODOVODI - INVESTICIJE 

16025 - Vodovod Gorenje Blato - investicije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so namenjena sredstva za pričetek aktivnosti izvedbe investicije (pridobitev gradbenega dovoljenja, 

morebitne odškodnine za zemljišča in stroške postopka izvedbe javnega naročila). Sredstva predvidena v letu 2015 

so namenjena izvedbi investicije. Pogoj za pričetek je uspešna pridobitev sofinancerskih sredstev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0022 VODOVOD GORENJE BLATO 

16030 - Rekonstrukcija vodovoda Lavrica Škofljica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objavljen je bil javni razpis za izbiro izvajalca gradenj in nadzora. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana 

pogodba, vendar je bil obseg del z dogovorom omejen na del trase po Cesti ob Barju in preko platoja številka 1 na 

parkiriščih P+R. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0025 OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 1. sklop - Nadgradnja vodovodnega 

sistema v Občini Škofljica 

16032 - Vzdrževanje hidrantov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo nalaga občinam zagotavljati sredstva za vzdrževanje hidrantov in hidratne mreže. 

Občina mora vsako leto skleniti pogodbo za pregled in vzdrževanje vseh hidrantov v občini (nekaj čez 500). 

16043 - Vodovod - kataster 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vodenje katastra novih komunalnih vodov se zagotovi 2.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-11-0003 VZDRŽEVANJE KATASTRA - Vodovod 

16047 - Pokrivanje primanjkljaja med tržno in lastno ceno storitev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema znesek subvencije, ki jo občina pokriva javnemu podjetju, če prodajne cene storitev na 

ravni javne službe ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja storitev javne službe. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0011 SUB.CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 

16052 - Vodovodi v najemu - tekoči odhodki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih odhodkov, ki se nanašajo na vodovodno infrastrukturo v najemu. 

16056 - Investicije v infrastrukturo - vodovod (iz najemnine) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena: 

V letu 2015 za: Vodovod Gorenje Blato   11.388,89 EUR 

                          Vodovod Pijava Gorica 150.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena pričetku rekonstrukcijskih del na tistih delih, ki zaradi dotrajanosti in pogostih okvar ne 

morejo čakati na sočasno gradnjo s kanalizacijskim sistemom. 

V letu 2016 za: Vodovod Gorenje Blato 59.136,87 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0022 VODOVOD GORENJE BLATO 

OB123-13-0011 VODOVOD PIJAVA GORICA 

16059 - Rekonstrukcija vodovoda Lavrica - Rudnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2015 so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za traso vodovoda Lavrica Rudnik in v letu 

2016 pridobitvi služnosti in gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0005 REKONSTRUKCIJA VODOVODA LAVRICA RUDNIK 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je strokovno izvajanje nalog v okviru podprograma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

16009 - Pokopališče Trate 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju in obratovalnim stroškom pokopališča. V letu 2015 

se za pokopališče Trate zagotavlja sredstva za izvedbo žarnih grobov. V letu 2016 so sredstva za rekonstrukcije 

načrtovana za potrebe, ki bi se morebiti pojavile tekom leta. Nabaviti bo potrebno nekaj dodatnega orodja za 

vzdrževanje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0030 POKOPALIŠČA 

16010 - Pokopališče Želimlje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za vzdrževanje in obratovalne stroške za staro in novo pokopališče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0030 POKOPALIŠČA 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, ...). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  

 

16011 - Vzdrževanje zelenic v občini 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Korita in zelenice se zasajajo s cvetjem vsako leto po celi občini oz. tam kjer krajani in ustanove pokažejo interes in 

so podali pobude. To so: občina, vrtci, osnovne šole, zdravstvena postaja, gasilni domovi, pri nekaterih oglasnih 

kozolčkih, na križiščih, pred novo knjižnico, itd. Potrebno je tudi poletno vzdrževanje: gnojenje, okopavanje, 

zalivanje. Zgrajen je nov park, ki ga bo potrebno vzdrževati, ravno tako tudi okolico novih parkirišč. 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Opis podprograma 

Podprogram zajema praznično okrasitev naselij ter izobešanje zastav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij ter izobešanje zastav ob praznikih in prireditvah v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

16012 - Praznična okrasitev naselij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto v novoletnem času se namestijo svetlobni elementi na drogove javne razsvetljave. V centru Škofljice se 

vsako leto okrasi tudi nekaj dreves z girlandami in tudi občinsko stavbo. Zaradi dotrajanosti je potrebno vsako leto 

nekaj svetlobnih teles dokupiti oziroma jih popraviti. Predvidena so tudi sredstva za izobešanje zastav ob državnih 

in občinskem prazniku. 
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Nuditi začasno pomoč socialno ogroženim osebam z zagotovitvijo neprofitnih najemnih stanovanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

  

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

4003 - Občinska uprava-(investicije, komunala in RO) 

16058 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovi se sredstva za vzdrževanje stanovanj v občinski lasti. V predhodnih proračunih so bili stroški zajeti na 

postavki 04009. Zaradi preglednejšega spremljanja stroškov stanovanj se s proračunom 2015 in 2016 stroški 

prikazujejo na samostojni postavki. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakup zemljišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Opis podprograma 

V podprogramu so zajeta sredstva za urejanje občinskih zemljišč, in sicer za geodetska dela, za izvedbo sprememb 

programov opremljanja ter izdelavo novih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon 

o urejanju prostora. 

 

16014 - Geodetska dela, podlage in posnetki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za geodetsko urejanje občinskih zemljišč. 
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16015 - Program opremljanja stavbnih zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so predvidena sredstva za izvedbo sprememb programov komunalnega opremljanja, kjer bi se pokazalo, 

da je to zaradi izgradnje nove infrastrukture potrebno.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0045 PROGRAMI OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za nakupe zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pridobiti stvarno premoženje za potrebe občine in njenih občanov pod čim ugodnejšimi pogoji 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  

16018 - Nakup zemljišč-razno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za nakupe in menjave zemljišč glede na priložen nart razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0019 MENJAVE ZEMLJIŠČ, OB123-07-0074 NAKUP ZEMLJIŠČ-RAZNO 

16031 - Cenitve zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena cenitvam zemljišč, ki so predmet pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, 

preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti čim boljšo zdravstveno preskrbljenost občanov na primarni ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1702 - Primarno zdravstvo 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za področje dejavnosti zdravstvenih domov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zdravstva na primarni ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje Zdravstvene postaje Škofjica in sofinanciranje obratovalnih stroškov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje programov zdravstvenega varstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

17001 - Vzdrževanje zdravstvene postaje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju zdravstvene postaje ter eventualni ureditvi dodatnih ordinacij. 

Predvidene so splošna in pediatrična ordinacija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0054 ZDRAVSTVENA POSTAJA-ADAPTACIJE 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva ter mrliško ogledne službe. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 
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17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim občanom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki so do tega upravičene. 

 

04002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti) 

17002 - Zdravstveno zavarovanje za brezposelne 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Občine Škofljica, ki so brez prihodkov. 

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotavljati sredstva za 

zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov. Za vsakega zavezanca občina mesečno poravna pavšalni znesek, ki je 

določen s strani države in na katerega občina nima vpliva. Trenutni znesek na zavarovanca znaša 30,52 EUR, ki pa 

se iz leta v leto malenkost povišuje. Trenutno se število upravičencev iz meseca v mesec povečuje, zato so tudi 

planirana sredstva nekoliko višja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi  predvidevanj o številu upravičencev do zavarovanja. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške mrliško ogledne službe. V okviru mrliško ogledne službe je občina dolžna kriti stroške 

za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete 

v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške 

preglede. Občina mora kriti tudi stroške odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze 

umrlih na klic policije. Sredstva so namenjena tudi kritju stroškov pokopov za tiste občanke in občane, ki nimajo 

dedičev ali, če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe. 
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17003 - Mrliško ogledna služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliških 

ogledov in obdukcij. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih 
obdukcij.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi predvidevanja in realizacije v preteklih letih.  

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 

organizacije...). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program športa Občine Škofljica, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o razglasitvi gradu Lisičje za kulturni 

spomenik lokalnega pomena. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 Spodbuditi kulturno, športno in društveno dejavnost v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne dejavnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranitev kulturne dediščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Podprogram predstavlja skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje 

spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati ter vzdrževanje gradu Lisičje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohranitev kulturne dediščine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Realizacija načrtovanega v predloženem proračunu. 

 

18003 - Grad Lisičje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 in 2016 naj bi se izvedla drenaža okrog gradu, fasada na celotnem objektu ter dvorana, ki bi bila 

namenjena različnim prireditvam ter predprostore. V kolikor bi bil objavljen ustrezen razpis je občina načrtovala 

sredstva v proračunu in načrtu razvojnih programov. 

 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-08-0018 GRAD LISIČJE 

18051 - Spominsko obeležje Janezu Primicu Nepomuku 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ter postavitvi spominskega obeležja Janezu Primicu 

Nepomuku. 

 

18057 - Juvančeva hiša 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo, v letu 2016 naj bi se uredila dvorana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0018 JUVANČEVA HIŠA 

18058 - Ureditev vaškega jedra Pijava Gorica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 naj bi se izvedla ureditev dvorane, uredila naj bi se ogrevanje in podstrešje za potrebe muzeja starega 

orodja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0019 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PIJAVA GORICA 

18060 - Vzdrževanje skednja na Pijavi Gorici 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotalja se sredstva za vzdrževanje skednja na Pijavi Gorici. Na postavki so zajeti stroški električne energije, 

ogrevanja, zavarovanja... 
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1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi zajemajo sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, za umetniške programe, za medije in 

avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 Umetniški programi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnost knjižnice, nakup knjig, ... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o knjižničarstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter drugih 

storitev. Kazalci: število članov oz. uporabnikov storitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni načrt je ohraniti pogoje za delovanje Mestne knjižnice Ljubljana - enota Škofljica. 

18006 - Knjižnica Škofljica - nakup knjig 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obseg pridobivanja novega knjižničnega gradiva po zakonodaji o knjižničarstvu se planira na podlagi števila 

prebivalcev v okolju knjižnice. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe določa, da 

letni prirast knjižničnega gradiva obsega najmanj 200 novih enot na 1000 prebivalcev. Zaradi trenutnih 
gospodarskih razmer je knjižnica predlagala v letu 2015 nakup zgolj 1.998 enot knjižničnega gradiva v skupni višini 

37.455,00 EUR.  Od tega naj bi občina krila 25.605 EUR razliko v višini 11.850,0 EUR pa Ministrstvo za kulturo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za nakup knjižničnega gradiva za Knjižnico Škofljica je s strani občine načrtovanih 22.700 EUR za posamezno 

proračunsko leto.  

18007 - Knjižnica Škofljica - redno delovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leti 2015 in 2016 je potrebno zagotovili sredstva za financiranje delovanja enote Knjižnica Škofljica 

(sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, materialne stroške, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). 

Največji delež proračunskih sredstev je namenjen za zakonsko obveznost financiranja plač in prispevkov zaposlenih 

ter kritju materialnih stroškov  in stroškov storitev. Knjižnica ima redno zaposlene 3 delavce, od tega 1 bibliotekar s 

VII. st. izobrazbe in 2 knjižničarja s V. st. izobrazbe. Nove zaposlitve v letu 2015 niso predvidene. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri načrtovanju sredstev je delno upoštevan Program dela in finančni načrt za leto 2015, ki ga je sprejela Mestna 

knjižnica Ljubljana. 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za ljubiteljsko kulturo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je predvsem povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture. 

18009 - Javni sklad za kulturno dejavnost 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturna društva aktivno sodelujejo tudi z Javnim skladom za kulturno dejavnost. Občina ima z njim sklenjeno 

pogodbo o sodelovanju. Sklad povezuje dejavnost kulturnih društev v okviru ljubljanske regije in občini vsako leto 

predstavi načrt za prihodnje leto in poročilo za preteklo leto.  

18042 - Sofinanciranje kulturnih programov društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje kulturnih programov društev je predvidenih 7.700 EUR. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za izdajanje občinskega glasila Glasnik in oglaševanje na lokalnem radiu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih, Odlok o izdajanju občinskega glasila, Pravilnik o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije 

župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilje je obveščenost občanov Občine Škofljica z vsemi dogodki, ki so povezani z organi občine, društvi, 

javnimi zavodi. 

Glasnik vzpostavlja, krepi in neguje pripadnost prebivalcev skupnosti, zato so le-ti še zlasti dovzetni za sprejemanje 
informacij iz svojega življenjskega in delovnega okolja. Prek Glasnika prihaja do združevanja prebivalcev ob za vse 

pomembnih odločitvah, od sprejemanja najustreznejših rešitev bivalnih ter delovnih pogojev, do uravnovešenega 

razvoja celotne skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

18012 - Glasnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen izdajanja občinskega glasila je informiranje javnosti o delu v lokalni skupnosti tako občinskih organov kot 
javnih zavodov, društev, političnih strank 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za Glasnik so planirana v enaki višini kot pretekla leta. 

18011 - Radio Zeleni val 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju oddaj, ki so namenjena informiranju občanov o delovanju občine (npr. 

županova minuta, lokalne novice, oglaševanje občinskih prireditev...). Za leti 2015 in 2016 se predvideva, da bo 

sklenjena pogodba z Radiem Zeleni val, ki naj bi bil najbolj poslušan radio s strani občanov. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na 
področju kulture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o javnih zavodih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje kulturnih dejavnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

18013 - Knjižnica Škofljica - investicije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za Mestno knjižnico Ljubljana - enota Škofljica, ki se nahaja v najetih prostorih, je potrebno dokupiti novo 

knjižnično opremo in v ta namen so zagotovljena sredstva v višini 1.500 EUR za posamezno proračunsko leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0003 OPREMA KNJIŽNICA - ENOTA ŠKOFLJICA 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

18033 - Knjižnica Škofljica - najem prostora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za opravljanje knjižnične dejavnosti, ki jo izvaja Mestna knjižnica Ljubljana - enota Škofljica so najeti prostori v 

prvem nadstropju Tuš marketa na Škofljici. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene najemne pogodbe. 
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18008 - Knjižnica Škofljica - obratovalni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica je primerno urejena.  Sredstva so predvidena predvsem za redne obratovalne stroške. Stroški ogrevanja in 

odvoza smeti so vključeni v najemnino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0034 KNJIŽNICA ŠKOFLJICA 

18014 - Upravljanje kulturnih domov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za tekoče vzdrževanje, upravljanje in čiščenje kulturnih domov in prostorov krajevnih skupnosti. Del 

sredstev je namenjenih tudi za nadaljnje manjše vzdrževanje kulturnih dvoran. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0053 KULTURNI DOMOVI-INVESTICIJE 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 

Program podpore posebnim skupinam zajema sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih 

posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti pogoje za kvalitetno izvajanje programov v okviru organizacij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva namenjena veteranskim organizacijam. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohranitev spomina na področju NOB in vojne za Slovenijo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

18015 - Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju društev veteranov in borcev. Navedene organizacije pripravljajo prireditve 

(pohode in komemoracije) z namenom ohranjanja spomina in vrednot NOB in vojne za Slovenijo. Na postavki se 

zagotovi sredstva v višini 1.800 EUR, ki se dodelijo na podlagi razpisa. 
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18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je med občani povečati željo po druženju in koristni izrabi prostega časa. Ob enem pa je dejavnost 

društev obogatitev za kulturni prostor lokalne skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

18016 - Sofinanciranje programov društev-ostalo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja sredstva namenjena različnim društvom. V navedeni sklop društev spadajo društva, ki jih glede 
na naziv ne moremo uvrstiti med programe kulturnih, turističnih in humanitarnih društev (npr. Društvo 

upokojencev, Old timer club, Lovsko društvo...). 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov športa in mladinske dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbuditi razvoj športa in mladinske dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje aktivnosti s področja programa. Kazalnik za doseganje ciljev je število 

športnih rekreativcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Program zajema sredstva za spodbujanje športa, posameznih športnih panog, društev, športne rekreacije in razvoja 

športne vzgoje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kar najbolje izkoristiti dvorano s katero občina razpolaga, popularizirati zdrav način življenja ter 

omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti oz. povečati zasedenost športnih objektov ter povečati število rekreativcev.  Kazalnik: odstotek zasedenosti 

športne dvorane. 
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18017 - Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju izvedbe porgramov športa. Po spremeju Programa 

športa za leti 2015 in 2016, se bodo sredstva ustrezno prerazporedila po postavkah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Program športa Občine Škofljica za leti 2015 in 2016. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so predmet razpisa in so načrtovana v enaki višini 43.400 EUR. 

18049 - Vzdrževanje športnih objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rekreacija občanov se bo tudi v letu 2015 in 2016 izvajala v prostorih telovadnice v OŠ Škofljica. Občina financira 

pol delavke zaposlene za čiščenje prostora in izvajanje dežurstva v času rekreacije na podlagi sklenjene pogodbe 

z  Javnim vzgojno izobraževalnim zavodom Osnovna šola Škofljica. V interesu občine je, da se zaradi nemotenega 

izvajanja športnih programov, financira njihovo tekoče obratovanje. 

 

18035 - Športna dvorana - obratovalni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Športno dvorano upravlja Občina Škofljica. Oddaja jo v najem Osnovni šoli in ostalim interesentom. Za vzdrževanje 

in obratovanje je potrebnih kar precej sredstev, saj je objekt precej velik. Postavka vključuje tudi sredstva za 

varovanje in zavarovanje objekta. 

18036 - Igrišče Vrh 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena letni menjavi peska za otroško igrišče. 

18038 - Športna dvorana - oprema 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu dodatne opreme za izvajanje športnih in kulturnih dejavnosti 

v dvorani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0026 ŠPORTNA DVORANA - OPREMA 

 

18059002 - Programi za mladino 

Opis podprograma 

V podprogramu so zajeta sredstva za sofinanciranje programov društev za mladino. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Aktivno udejstvovanje mladih na področju družabnega življenja. Kazalci: število prijavljenih projektov. 
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18029 - Sofinanciranje programov društev za mladino 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje društev na tem področju ( DPM Lavrica, Skavtska skupina Škofljica...). 

Društva pripravljajo za mlade različne delavnice (izdelava butaric...), prireditve (Miklavževanje..) in druženja 
(oratorij med počitnicami...). 

18059 - Mladinski center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina si želi zagotoviti mladim ustrezen prostor v katerem bi lahko aktivno preživljali svoj prosti čas. V ta namen 

je v proračunu zagotovljenih 110.000 EUR. Od tega 100.000 EUR za zagotovitev prostora in 10.000 EUR za 

izvedbo različnih prostočasnih dejavnosti.  Predvideva se, da bo občina lahko kandidirala za pridobitev EU sredstev 
v višini 80.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-00214 MLADINSKI CENTER 

 

18055 - Ureditev igrišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju igrišč. 

18061 - Igrišče na Orlah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavlja se sredstva za ureditev igrišča na Orlah, potem, ko se bodo objekti odstranili. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0020 IGRIŠČE NA ORLAH 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za financiranje programov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na 

področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Dolgoročni cilj je tudi podpora 

izvajanju programov izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za varovanje in vzgojo predšolskih otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti dodatne prostore v vrtcih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 

Podprogram predstavlja dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, 

gradnjo in vzdrževanje vrtcev, logopedsko obravnavo...). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih, Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma so: kakovostno izvajanje aktivnosti povezanih s prilagajanjem potrebam  otrok in 

njihovim staršem ter zagotoviti prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  

 

19001 - Vrtec Škofljica - oskrba otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o vrtcih in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina dolžna zagotavljati 

sredstva v višini razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev. Sredstva na tej postavki se namenjajo 

izključno za plačilo oskrbnin tistim otrokom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini 
Škofljica in so vključeni v Vrtec Škofljica. V ceno so zajeti stroški dela, materialni stroški in stroški živil.  

19002 - Ostali vrtci - oskrba otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za tiste otroke, ki imajo skupaj 

z enim od staršev stalno bivališče v Občini Škofljica vendar niso vključeni v Vrtec Škofljica in sofinanciranje 

registriranih varuhov, ki varujejo otroke, ki so uvrščeni na čakalni seznam v javnem vrtcu. 

19003 - Vzdrževanje vrtca in igrišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu z zakonodajo krije stroške (ki niso element za izračun cene) investicijskega vzdrževanja in 

investicij. V ta namen je predvidenih 1.500 EUR za leto 2015 in enak znesek za leto 2016. Na tej postavki so 

zagotovljena tudi sredstva za zavarovanje objektov, ki so namenjena izvajanju predšolske vzgoje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0021 VRTEC ŠKOFLJICA - investicije 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka 

finančnemu načrtu Vrtca Škofljica za leti 2015 in 2016. 

 

19006 - Dodatni programi v vrtcu Škofljica -ostalo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna kriti vrtcu tudi stroške dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki 

niso všteti v ceno programa in nastajajo iz naslova izpolnjevanja obveznosti in drugih veljavnih zakonov in 

podzakonskih predpisov. Tako krije občina stroške dela sindikalnega zaupnika in stroške nadomeščanja delavk na 

bolniškem dopustu, odvetniških storitev in del stroškov za izvedbo vrtca v naravi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka 

finančnemu načrtu Vrtca Škofljica za leti 2015 in 2016. 

19007 - Logopedska obravnava otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kritju stroškov logopedske obravnave predšolskih otrok. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in niso enaka finančnemu 

načrtu Vrtca Škofljica za leti 2015 in 2016. 

19008 - Specialni pedagog 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo se dodeli otrokom, ki potrebujejo tovrstno pomoč pri premagovanju in 

odpravljanju primanjkljajev, ovir ali motenj. Stroške pedagoga krije Občina na podlagi zahtevkov za refundacijo. 

Višina sredstev se povečuje iz leta v leto saj je vsako leto več otrok s posebnimi potrebami. V letu 2015 bo takih 

otrok najmanj 11.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka 

finančnemu načrtu Vrtca Škofljica za leti 2015 in 2016. 

19024 - Stalni spremljevalec otroka s posebnimi potrebami 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo je potrebno zagotoviti spremljevalca gibalno oviranemu otroku, ki je vključen 

v vrtec v naši občini. Sredstva na tej postavki so namenjena za plačo zaposlenega. Predvideva se, da bo otrok s 1. 
septembrom 2015 odšel v šolo. Za leto 2016 smo predvideli enako višino sredstev v kolikor bi bil še kakšnemu 

otroku dodeljen spremljevalec.  

19040 - Vrtec Škofljica - ostalo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva namenjena pokrivanju stroškov izvedbe notranje revizije. 

19046 - Najemnine vrtci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima trenutno sklenjeno najemno pogodbo za prostore v katerih se nahaja vrtec - DIO Albrehtova in Lanovo.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so predvidena na podlagi sklenjenih pogodb z najemodajalci. 
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19055 - Prenova vrtca Lavrica - stari del 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je predvidena zamenjava dotrajane in nevarne ograje okoli atrijev pri treh igralnicah. V letu 2016 so 

sredstva predvidena za zamenjavo dotrajane opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0006 PRENOVA VRTCA LAVRICA - stari del 

19057 - Energetska sanacija Vrtca Lavrica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena energetski sanaciji starega vrtca Lavrica. Med Občino in Ministrstvom za infrastrukturo in 

prostor je bila podpisana pogodba o sofinanciranju investicije. S sredstvi evropske kohezijske politike bo 
sofinanciranih /85% javno upravičenih izdatkov operacije. V letu 2015 so sredstva namenjena za meritve 

energetskih izgub, ki se morajo izvesti v skladu z navedeno pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0010 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA 

19062 - Vrtec Škofljica - investicije in investicijsko vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju ureditve parkirišča in delni obnovi varovalne ograje (v letu 2015) ter beljenju 

prostorov (v letu 2016). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0006 VRTEC ŠKOFLJICA-investicije in investi. vzdrževanje 

19063 - Novi vrtec Lavrica-inv.in inv. vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so sredstva namenjena nakupu in namestitvi klopi za igrišča in manjkajočih igral. V letu 2016 bodo 

sredstva porabljena za nakup opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-14-0007 NOVI VRTEC LAVRICA-inv. in inv. vzdrževanje 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol ter sredstva za splošno srednje in poklicno 

šolstvo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je omogočiti učencem in dijakom, da pridobijo temeljno znanje in pridobijo čimboljšo izborazbo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 
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19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje pogojev za delovanje osnovnih šol. Finančne obveznosti lokalne 

skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI). Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:  

 sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne 

stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,  

 glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,  

 sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od 

osnovne šole več kot 4 km,  

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

 sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in  

 sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev 

za investicije v šolstvo narodne skupnosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Realizacija zastavljenih programov oz. projektov. 

 

19010 - OŠ-osnovna dejavnost 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi zakona in sklenjene pogodbe občina Osnovni šoli Škofljica mesečno refundira materialne stroške kot 

so:  ogrevanje, voda, elektrika, komunalne storitve, varovanje objektov. Del načrtovanih sredstev, v ocenjeni višini 

6.000 EUR je namenjenih refundaciji plačila najema večnamenske športne dvorane za izvajanje športne vzgoje za 

leto 2015 in prav tako za leto 2016.  Na navedeni postavki so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo revizije v višini 

1.900 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka 

finančnemu načrtu Osnovne šole Škofljica za leti 2015 in 2016. 

19011 - OŠ-vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 14.280 EUR so namenjena tekočemu vzdrževanju (servisi, popravila ter beljenje) objektov. Za 

zavarovanje objektov, ki so namenjena izvajanju osnovnošolske dejavnosti se načrtuje 4.000 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka 

finančnemu načrtu Osnovne šole Škofljica za leti 2015 in 2016. 

19012 - OŠ-igrala in igrišča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju zunanjih igral na igriščih ob šoli na Škofljici, na PŠ Lavrica in na PŠ 

Želimlje ter nakupu igral oz. športnih pripomočkov. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-10-0033 IGRALA IN ŠPORTNI PRIPOMOČKI 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka 

finančnemu načrtu Osnovne šole Škofljica za leti 2015 in 2016. 

19013 - OŠ-nadstandard 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dodatnega programa oz. nadstandarda se krijejo stroški za plače in prispevke za izvedbo organiziranega 

varstva in spremstva učencev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka 

finančnemu načrtu Osnovne šole Škofljica za leti 2015 in 2016. 

19014 - OŠ-dodatni izobraževalni programi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kritju materialnih stroškov za udeležbo na področnih, regijskih in državnih tekmovanjih, za 

izvedbo akcije zbiranja starega papirja in sofinanciranju plavalnega tečaja otrok 3. razreda. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva v višini 450 EUR so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 

in niso enaka finančnemu načrtu Osnovne šole Škofljica za leti 2015 in 2016. 

  

 

19028 - OŠ Lavrica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji nove osnovne šole na Lavrici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-07-0051 OŠ LAVRICA 

19032 - OŠ Lavrica - projektna dokumentacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija se izdeluje večfazno. PZI dokumentacija je izdelana in objavljena na portalu Občine 

Škofljica. V izdelavi je projekt opreme za vse faze. Po končanju gradnje se bo izdelal  še projekt izvedenih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0004 OŠ LAVRICA-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

19049 - OŠ Škofljica - energetska sanacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena energetski sanaciji Osnovne šole Škofljica. Med Občino in Ministrstvom za infrastrukturo in 

prostor je bila podpisana pogodba o sofinanciranju investicije. S sredstvi evropske kohezijske politike bo 

sofinanciranih /85% javno upravičenih izdatkov operacije. V letu 2015 so sredstva namenjena za meritve 

energetskih izgub, ki se morajo izvesti v skladu z navedeno pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-11-0045 OŠ ŠKOFLJICA - ENERGETSKA SANACIJA 
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19059 - OŠ Škofljica - menjava tlaka in obnova instalacij v hodniku pri 

telovadnici 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje sanacijskih del v hodniku pri stari telovadnici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0023 OŠ ŠKOFLJICA - menjava tlaka in obnova instalacij 

19060 - OŠ Škofljica - razno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zamenjavi vrat na prehodu iz jedilnice v povezovalni hodnik proti stari telovadnici, deloma 

pa za dokončanje ograje in dvižnih ramp okrog šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-13-0020 OŠ ŠKOFLJICA-razno 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja izvedbo obveznosti lokalnih skupnosti do glasbenih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 

Grosuplje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja v domačem 

kraju. Kazalci: število učencev vključenih v osnovno glasbeno izobraževanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti. 

 

19016 - Glasbena šola Grosuplje-Oddelek Škofljica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru navedene proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za prevoz na delo, prehrano in  izobraževanje 

delavcev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se refundirajo na osnovi pedagoških ur, ki se spreminjajo z novim šolskim letom. Ključ za razdelitev 

stroškov med občinami (Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica) je število opravljenih pedagoških ur: 

Škofljica 16,20% (trenutno). Sredstva za plače, prispevke in regres krije Ministrstvo za šolstvo. Sredstva so 
planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016 in niso enaka finančnemu 

načrtu Glasbene šole Grosuplje za leti 2015 in 2016. 

19035 - Amortizacija - Glasbena šola 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbeni šoli se izplačujejo sredstva za amortizacijo opreme do višine sredstev zagotovljenih v proračunu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB123-09-0018 AMORTIZACIJA - GLASBENA ŠOLA 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Podprogram zagotavlja sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zmanjšati socialne razlike med učenci. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različne oblike pomoči šolajočim. Te pomoči v osnovnem šolstvu 

predstavljajo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožajo delovanje osnovne šole (prevozi učencev, regresiranje 

prehrane...). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih 

pomoči v občini Škofljica, Uredba o višini povračila stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo 

v davčno osnovo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti varen prevoz otrok v osnovno šolo, izboljšati kvaliteto življenja z regresiranjem stroškov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Enak dolgoročnemu. 

 

19018 - Vozila za prevoze učencev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za registracijo in zavarovanje ter stroške vzdrževanja in goriv kombiniranih 

vozil namenjenih prevozu učencev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Osnovne šole Škofljica za leto 2015 in 2016. 

19019 - Prevozi učencev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za 

prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km (nevarne šolske poti) in za katere pristojni organ ugotovi, da 

je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.  

Za prevoze otrok ima šola v upravljanju tudi dva kombinirana vozila in zaposlenega 1,1/2 delavca, ki opravljata 
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prevoze otrok. Stroške za plače, prispevke, regres za prehrano, regres za letni dopust in dodatno pokojninsko 

zavarovanje za 1,1/2 zaposlenega krije občina. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Osnovne šola Škofljica za leto 2015 in 2016. 

19020 - Regresiranje prehrane učencev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina na podlagi zakona in pravilnika zagotavlja sredstva za regresirano prehrano osnovnošolcem. Center za 

socialno delo izda odločbo o višini sofinanciranja prehrane (od 0% do 100% glede na socialno ogroženost učenca). 

Sredstva se nakažejo osnovni šoli, ki jo učenec obiskuje na podlagi računa oz. zahtevka in dokazila o dejanskem 

številu kosil. 

19021 - Prevozi šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo, otroci obiskujejo šolo s prilagojenim programom. Na podlagi 56. člena 

Zakona o osnovni šoli so staršem, ki vozijo otroke s posebnimi potrebami v šolo ali v razvojne oddelke vrtcev v 

Ljubljano, povrnejo na osnovi prevoženih kilometrov za dneve dejanske prisotnosti otroka v zavodu ali šoli v skladu 

z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Na podlagi odločbe 

občina delno refundira stroške prevozov njihovih otrok in spremljevalcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini 

Škofljica. Na število otrok, ki so upravičeni do povračila stroškov prevoza občina ne more vplivati. Trenutno je do 

tega povračila upravičenih 10 otrok. 

19022 - Pomoč za zimsko in letno šolo v naravi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira vsem otrokom zimsko šolo v naravi. V letu 2015 in 2016 je predviden znesek v višini 500 EUR s 

katerim se delno krijejo stroški obsega dela učiteljev v šoli v naravi, namestitev, ter smučarske karte in dodatke za 

delo na terenu.  

Na podlagi pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Škofljica pa od 0% do 100% občina sofinancira 

zimsko in letno šolo v naravi učencem, katerih starši nimajo dovolj sredstev, da bi otrokom omogočili udeležbo v 
šoli v naravi. Višino teh sredstev je težko predvideti. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje socialnega varstva temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste 

izbire. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je predvsem izboljšati kvaliteto življenja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 izvajanje programov socialnega varstva 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 

Občina Škofljica želi slediti družinski politiki v Republiki Sloveniji, zato se v okviru tega programa sredstva 
namenjajo izplačilu ob rojstvu novorojenca. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšati kakovost življenja družin. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje ciljev: število novorojencev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Opis podprograma 

V okviru podprogram so zajeta sredstva za darilo ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podpora staršem ob rojstvu otroka. 

 

20001 - Darilo ob rojstvu otroka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu otrok. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine za leto 2015 in 2016. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za izvajanje programov Centra za socialno delo, sredstva za socialno varstvo invalidov, 

starih, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto življenja, prispevati k odpravljanju socialnih stisk. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je opredeljen v dolgoročnem cilju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
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20049001 - Centri za socialno delo 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za obravnavo vseh oskrbovancev, tako v domovih 

za starejše, kot zagotavljanje pomoči na domu s strani javnega zavoda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izboljšati kakovost življenja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti čim kakovostnejše storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja. 

4002 - Občinska uprava-(družbene dejavnosti) 

20002 - Delovanje Centra za socialno delo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti 

(nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.  

Občina na podlagi pogodbe zagotavlja sredstva Centru za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik za zaposlitev dveh 

socialnih oskrbovalk, ki na območju naše občine izvajata storitev pomoč na domu za cca. 39 oskrbovancev. Storitev 

se za oskrbovance izvaja brezplačno. Financira se tudi program denarne pomoči. 

  

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za družinskega pomočnika za invalidne osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 

pomočnika. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je dvig kakovosti življenja invalidnih oseb. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje družinskega pomočnika in s tem prispevati k dvigu 

kakovosti življenja oseb, ki tovrstno pomoč potrebujejo. 

 

20003 - Družinski pomočnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno občina plačuje minimalno mesečno plačo 3 družinskim pomočnikom. Sredstva se nakazujejo družinskim 

pomočnikom na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima 

polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebujejo 

pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 
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20049003 - Socialno varstvo starih 

Opis podprograma 

V podprogramu so zajeta sredstva za financiranje oskrbe starejših občanov v domovih za starejše in v posebnih 

socialno varstvenih zavodih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je doseganje socialne pravičnosti, socialnega vključevanja in solidarnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje oskrbe in s tem prispevati k doseganju dolgoročnih ciljev. 

20004 - Posebni zavodi za starejše občane 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom naše občine v 

posebnih zavodih (duševno in telesno prizadete osebe), ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. 

Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoti 

oproščen plačila. Višina prispevka občine je določena z odločbo, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V 

posebne zavode je trenutno vključenih 13 naših občanov. 

20005 - Splošni zavodi za starejše občane 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je po zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom naše občine v 

splošnih zavodih za starejše občane, ki s svojimi prihodki ne zmorejo poravnati celotnih stroškov oskrbe. 

Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoti 

oproščen plačila. V splošnih zavodih je trenutno vključenih 7 naših občanov. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 

Podprogram obsega pomoči družinam in posameznikom (pogrebni stroški, nakup kurjave, šolskih potrebščin). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Škofljica. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zmanjšati socialno izključenost ogroženih v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zmanjšati socialne razlike med občani. 

20007 - Pomoč družinam in posameznikom po pravilniku 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Škofljica, se lahko denarna pomoč dodeli za 

nakup šolskih potrebščin, sofinanciranje letne in zimske šole v naravi, regresiranje prehrane (šolska kosila-

osnovnošolci), sofinanciranje programov v vrtcih in kritje drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne 

materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.  Na podlagi pravilnika in sklenjene pogodbe s 
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Centrom za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik, center vloge strokovno obdela in izda odločbo na podlagi katere 

se denarna pomoč izplača. 

20008 - Pomoč pri plačilu najemnine za stanovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo je 

občina dolžna subvencionirati del neprofitne in tržne najemnine. Višino subvencije določi center za socialno delo, ki 

o tem izda odločbo. Število upravičencev do subvencij se povečuje, zato so za leto 2015 in 2016 predvidena sredstva 

nekoliko višja. 

20014 - Pomoč socialno ogroženim 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za premostitev trenutne materialne ogroženosti občanov z upoštevanjem njihovih socialnih 

razmer. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je preko humanitarnih društev, ki opravljajo svojo dejavnost na terenu, doseči socialno ogrožene, ki 

zaradi različnih vzrokov nimajo dovolj sredstev za dostojno življenje in pripomoči k reševanju socialnih stisk in 

razlik. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

20012 - Sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izpolnjevanju tretjega odstavka 27. člena Zakona o  Rdečem križu Slovenije, ki določa, da 

občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje 

delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki 

jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije RK Slovenije, na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, vse na 

podlagi dogovorjenih letnih programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

20013 - Sofinanciranje humanitarnih programov društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost navedenih društev je humanitarna, pripravljajo pa tudi kulturne programe za širši krog občanov. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, zato dokumentov dolgoročnega 

razvojnega načrtovanja na nivoju občine ni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotoviti pravočasne, zanesljive in cenovno ugodne vire financiranja ter 

pravočasno poravnavanje obveznosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Program zajema stroške iz naslova zadolževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno ugodne vire financiranja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za izvrševanje proračuna v zakonsko določenih rokih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019002 Stroški financiranja 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

4000 - Občinska uprava 

22003 - Obresti od najetih kreditov - Vrtec na Lavrici 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se bo v letu 2011 zadolžila v načrtovani višini, t.j. 1.600.000 EUR za izgradnjo novega vrtca na Lavrici za 

dobo 15 let. Sredstva so namenjena plačilu obresti za navedeni kredit. 

22007 - Obresti od najetih kreditov – Osnovna šola na Lavrici 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima v proračunu leta 2015 načrtovano zadolževanje v višini 1.800.000,00 EUR za izgradnjo nove osnovne 

šole na Lavrici. Sredstva na postavki 22007 v letih 2015 in 2016 so načrtovana za plačilo obresti za navedeni  kredit.  

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva rezerv namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, 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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje ni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je hitro, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog v primeru nesreč ter nemoteno izvrševanje 

proračuna. 



 

164  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezervacija 

2303 Splošna proračunska rezerva 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

Opis glavnega programa 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 

potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Hitro in učinkovito odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 - Rezerva občine 

Opis podprograma 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 

potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 

nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. 

23001 - Proračunska rezerva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezerva se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic 

naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, suša, pozeba in drugih nesreč, ki jih povzročijo 

naravne sile in ekološke nesreče. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V sklad proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih prihodkov proračuna v višini, ki je določena s 

proračunom, vendar največ do višine 1,5% prihodkov proračuna.  

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena financiranju nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v 

zadostnem obsegu. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena financiranju nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila 

zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v 

zadostnem obsegu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

/ 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev nemotenega izvrševanja proračuna. 

 

23002 - Tekoča proračunska rezervacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoča proračunska rezervacija je namenjena izpeljavi določenih nalog, ki v sprejetem proračunu niso bile 

predvidene ali pa zanje ni bilo namenjenih dovolj sredstev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan s sklepom o prerazporeditvi na 

predlog pristojnih skrbnikov proračunskih postavk občinske uprave. 
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C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter 

obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti pravočasne in cenovno ugodne vire financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskeg 

proračuna ter upravljanje z dolgom občine po določenim pogojih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti dolgoročno čim nižji strošek servisiranja občinskega dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti optimalno likvidnost proračuna. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram zajema poplačilo obveznosti iz naslova poplačila glavnic pri odplačilih dolgoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Financiranje izvrševanje proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je izpolnitev 

pogodbenih obveznosti skladno s pogodbenimi roki. 

 

22005 - Odplačilo kredita - Vrtec na Lavrici 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena odplačilu glavnic za vrtec na Lavrici. Za kredit najet v letu 2015 se načrtuje 
moratorij na odplačilo glavnice. 

  

 

 

 



 

167  

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB123-12-0008 - OSNOVNA SREDSTVA ZA DELOV. MED.INŠP. IN 

REDARSTVA 

Namen in cilj 

V letih 2015 in 2016 ni predvidenih večjih nakupov osnovne opreme za delovanje skupne uprave. Za investicije je 

namenjenih 900 EUR v posameznem letu. V skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ig in 

Škofljica, stroški navedene postavke pomenijo tretjinski strošek vsake občine soustanoviteljice. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB123-07-0021 - OSNOVNA SREDSTVA ZA DELOVANJE OBČINSKE 

UPRAVE 

Namen in cilj 

Zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave. 

Stanje projekta 

Osnovna sredstva za delovanje občinske uprave se nabavljajo redno, v skladu z načrtovanimi ali izkazanimi 

potrebami. 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB123-07-0019 - OPREMLJANJE ENOT CZ 

Namen in cilj 

V okviru projekta se predvideva nakup opreme, katere nujnost nabave bi se pokazala tekom leta. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB123-07-0060 - GASILSKA OPREMA IZ POŽARNE TAKSE 

Namen in cilj 

Zagotoviti sredstva za nabavo gasilskih vozil ter gasilske opreme in tako namensko porabiti sredstva iz naslova 

požarne takse. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB123-07-0061 - GASILSKA OPREMA IN INVESTICIJE 

Namen in cilj 

Protipožarna varnost je ena izmed zakonskih nalog, katere cilj je nuditi večjo pripravljenost v primeru požara in 

drugih nesreč, hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. Nadalje je potrebno doseči čim večjo stopnjo 

opremljenosti v skladu z določili Uredbe o merilih za organiziranje in opremljanje reševalnih enot. Naslednji cilj pa 



 

168  

je spodbujanje prostovoljnih dejavnosti, ki s svojim posredovanjem ob izrednih dogodkih lahko pripomorejo k 

racionalnemu ukrepanju predvsem na lokalnem nivoju. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB123-07-0090 - TEHNIČNA PODPORA KMETOM 

Namen in cilj 

Cilj izvajanja ukrepov je predvsem osveščanje kmetov, spodbujanje k opravljanju kmetijske in gozdarske 

dejavnosti, razvoj podeželja. 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB123-09-0012 - NAPRAVA PAŠNIKOV 

Namen in cilj 

Namen sofinanciranja združevanj in menjav kmetijskih zemljišč je omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi 
kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in 

neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč 

na območju občine, urediti pašne površine in podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

OB123-07-0092 - ZAVAROVALNE PREMIJE V KMETIJSTVU 

Namen in cilj 

Cilj ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice tveganja in izgube, nastalih zaradi bolezni 

domačih živali. 

Stanje projekta 

Razpisi se letno objavljajo. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

OB123-07-0063 - GOZDNE VLAKE 

Namen in cilj 

Cilj vzdrževanja gozdnih vlak je: ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, izboljšanje čistosti 

zraka, ohranitev primerne gozdnatosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, vzpostavitev in oblikovanje 
gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje 

kakovosti življenja na podeželju, upoštevaje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo obravnavati celovito, pri 

tem pa upoštevati odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in dohodka iz gozda, pospeševanje celovitega razvoja 

podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov za 

varno in kakovostno delo v gozdu. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB123-07-0065 - RAZVOJNI PROGRAMI OBČINE 

Namen in cilj 

Cilj programa je predvsem pripraviti strategijo razvoja RRA LUR za programsko obdobje 2014 - 2020. 
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OB123-10-0001- POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 

Namen in cilj 

Pospešiti razvoj malega gospodarstva v Občini Škofljica in s tem zagotoviti dodatna delovna mesta. 

Stanje projekta 

Razpis se letno objavlja. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB123-08-0018 - GRAD LISIČJE 

Namen in cilj 

Cilj je ohranjati kulturno dediščino, pridobiti prostore za izvajanje različnih dogodkov ter usposobiti objekt, da ga 

bodo lahko uporabljali občina, lokalno prebivalstvo in društva. Uporabljal naj bi se tudi za gostovanje različnih 

skupin ter izvedbo koncertov. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB123-11-0044 - SPOMINSKO OBELEŽJE JANEZU PRIMICU 

NEPOMUKU 

Namen in cilj 

Z namenom ohranitve kulturne dediščine, ohraniti spomin na pesnika, prevajalca, prisatelja in profesorja Janeza 
Primica Nepomuka. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB123-07-0003 - OPREMA KNJIŽNICA -ENOTA ŠKOFLJICA 

Namen in cilj 

Zagotoviti opremo za delovanje knjižnice. 

Stanje projekta 

Oprema se nabavlja tekoče, vsako leto v skladu z izkazanimi potrebami. 

18059002 - Programi za mladino 

OB123-14-0021 - MLADINSKI CENTER 

Namen in cilj 

Mladim zagotoviti prostor za aktivno preživljanje prostega časa. 

Stanje projekta 

Občina išče ustrezen prostor, ki bi ga lahko mladi uporabljali za druženje in izvajanje različnih prostočasnih 

dejavnosti. 

19029001 - Vrtci 

OB123-13-0021 - VRTEC ŠKOFLJICA - investicije 

Namen in cilj 

Zagotoviti osnovna sredstva za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje. 
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Stanje projekta 

Oprema se nabavlja tekoče, vsako leto v skladu z izkazanimi potrebami. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB123-10-0033 - IGRALA IN ŠPORTNI PRIPOMOČKI 

Namen in cilj 

Z nakupom igral oz. športnih pripomočkov je omogočena pestrejša športna aktivnost. 

Stanje projekta 

Vsako leto se dokupi nekaj igral oz. športnih pripomočkov. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB123-09-0018 - AMORTIZACIJA-GLASBENA ŠOLA 

Namen in cilj 

Zagotoviti opremo za izvajanje dejavnosti glasbene šole. 

Stanje projekta 

Inštrumenti se nabavljajo skladno z izkazanimi potrebami. 

 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB123-13-0007 - UREDITEV CENTRA ŠKOFLJICE 

Namen in cilj 

Z ureditvijo centra Škofljice bo občina pridobila prostor za druženje in priložnostno tržnico. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bil narejen park, zgrajeni so bili trije parkirni platoji, predvidene aktivnosti predstavljajo logično 

nadaljevanje ureditve centra Škofljice. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB123-07-0058 - INVESTICIJE V UPRAVNO STAVBO 

Namen in cilj 

Izboljšati funkcionalnost poslovne stavbe. 

OB123-11-0010 - UPRAVNA STAVBA S KULT. DVORANO-

DOGRADITEV 

Namen in cilj 

Z dograditvijo bi ločili dostop do prostorov namenjenih delovanju občinske uprave in prostorov namenjenih 

delovanju društev. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija. 
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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB123-10-0012 - VZDRŽEVANJE CEST IN PLOČNIKOV (zimsko, letno) 

Namen in cilj 

Redno in letno vzdrževanje cest je namenjeno vzdrževanju stanja cestišč, ki omogoča nemoteno uporabo občanom 

in drugim uporabnikom. 

Stanje projekta 

Vzdrževanje poteka skozi celo leto. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB123-07-0034 - KROŽIŠČE ŠKOFLJICA 

Namen in cilj 

Ureditev prometa v širšem območju OŠ Škofljica in povečanje pretočnosti prometa na Kočevski cesti. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB123-07-0038 - CESTA NEBČEVA 

Namen in cilj 

Ureditev centralnega cestnega prehoda preko železniške proge na Nebčevi cesti. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB123-07-0039 - CESTA PRIKLJUČEK GRADIŠČE 

Namen in cilj 

Ureditev varnega vključevanja prometa iz naselja Gradišče na Kočevsko cesto. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB123-07-0099 - CESTA IN PLOČNIK REBER 

Namen in cilj 

Zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu, zlasti pešcev. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bila narejena projektna dokumentacija. Pri izvedbi projekta se pričakuje soudeležba lastnika 

kamnoloma. 

OB123-07-0100 - CESTA KLANEC GLINEK, PLOČNIK 

Namen in cilj 

Zagotoviti varnost pešcev. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB123-07-0104 - PLOČNIK MIJAVČEVA ULICA 

Namen in cilj 

Zagotoviti varnost pešcev. 
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OB123-07-0105 - PLOČNIK ŠMARSKA CESTA 

Namen in cilj 

Zagotoviti varnost pešcev. 

Stanje projekta 

Projekt je izdelan. Čaka se soglasje Slovenskih železnic. 

OB123-09-0022 - PLOČNIK SMRJENE 

Namen in cilj 

Zagotoviti varnost pešcev. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB123-10-0021 - CESTE - OSTALO 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izvedbi del na tistih odsekih občinskih cest, ki jih ni moč predvideti vnaprej. 

OB123-12-0006 - PLOČNIK DOLENJSKA CESTA 

Namen in cilj 

Izboljšati varnost pešcev v cestnem prometu. 

OB123-13-0025 - POVEZOVALNA CESTA POD DOLENJSKO PROGO 

Namen in cilj 

Cilj projekta je vzpostaviti alternativno povezavo od Škofljice do Rudnika, ki bo namenjena pešcem, kolesarjem in 

kmetijski mehanizaciji. 

OB123-14-0012 - KRIŽIŠČE ORLE 

Namen in cilj 

Vozišče se trenutno priključuje na glavno cesto pod zelo ostrim kotom, tako da vožnja iz ceste Urh v desno sedaj ni 

možna. Po izgradnji križišča bo možen obojestranski uvoz in izvoz. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija je izdelana. 

OB123-14-0013 - ASFALTIRANJE CESTE ŽELIMLJE, PLESA IN 

BREZOVEC 

Namen in cilj 

Izboljšati stanje vozišča, da ga ne bi uničevale meteorne vode. 

OB123-14-0014 - PLOČNIK DOLENJSKA CESTA (od AP Žaga do Arkade) 

Namen in cilj 

Izboljšati varnost peščev do avtobusne postaje Žaga. 

Stanje projekta 

OB123-14-0015 - UREDITEV PLOČNIKA V CENTRU PIJAVE GORICE 

Namen in cilj 

Izboljšati varnost pešcev do avtobusnega postajališča. 
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OB123-14-0016 - POVEZOVALNA CESTA DO ŽELEZNIŠKE POSTAJE 

LAVRICA 

Namen in cilj 

Zagotoviti dostop do bodoče železniške postaje Lavrica. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB123-07-0043 - KRIŽIŠČE PIJAVA GORICA 

Namen in cilj 

Zagotovitev avtobusnih postajališč in zagotovitev varnega prečkanja regionalne ceste. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB123-10-0008 - SUBVENCIJE POTNIŠKEGA PROMETA 

Namen in cilj 

Zagotoviti občanom čim lažji dostop do glavnega mesta. 

Stanje projekta 

V skladu s pogodbo mora Občina Škofljica sofinancirati razliko med ustvarjenimi prihodki in stroški linije 3B. 

Občina Škofljica obveznosti poravnava mesečno. 

OB123-10-0022 - AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 

Namen in cilj 

Postopno urejanje avtobusnih postajališč v istem stilu oz. z enakimi avtobusnimi postajališči. 

Stanje projekta 

Postaje se postopno urejajo. 

OB123-13-0008 - PARKIRAJ IN PELJI SE 

Namen in cilj 

Glavni namen investicije je urediti površine za mirujoči promet s tesno povezanostjo z mestnim prometom ter 

vzpostaviti učinkovit sistem zbirnih središč P+R na glavnih prometno vstopnih točkah. 

Stanje projekta 

Gradnja projekta P+R Škofljica je končana. Projekt je sofinanciran s kohezijskimi sredstvi. Del sredstev je občina že 

počrpala v letu 2014, preostanek se predvideva še v začetku leta 2015, ko bo projekt finančno zaključen. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB123-10-0023 - JAVNA RAZSVETLJAVA 

Namen in cilj 

Zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu. 

Stanje projekta 

Izvedla se bo nova javna razsvetljava na območjih kjer še ni nobenih luči. 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB123-07-0102 - POC - II.FAZA 

Namen in cilj 

Občina Škofljica v II. fazi opremljanja POC zagotovlja komunalno infrastrukturo. Z izgradnjo so zagotovljeni 

pogoji za nastanitev in razvoj novih, domačih in tujih podjetij. S tem naj bi se pospešil razvoj lokalnega 

podjetništva, gospodarstva in novih proizvodov ter spodbudila in povečala učinkovitost, kreativnost, inovativnost in 

konkurenčnost podjetij. Cilji so: olajšanje dostopa do primernih lokacij za podjetniške dejavnosti, povečanje tujih in 

domačih investicij v regiji, povečanje podjetniške aktivnosti. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB123-07-0032 - REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

Namen in cilj 

Zagotoviti pogoje za ravnanje z odpadki ter tako zmanjšati onesnaževanje okolja. 

Stanje projekta 

V izvedbi. Projekt vodi Mestna občina Ljubljana. 

OB123-10-0009 - SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 

Namen in cilj 

Subvencije se nanašajo na komunalno infrastrukturo dano v najem. V primeru, da prodajne cene storitev na ravni 

javne službe ne bi pokrivale upravičenih stroškov izvajanja storitev javne službe, občina pokriva javnemu podjetju 

iz tega naslova nastalo razliko s subvencijo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB123-11-0001 - VZDRŽEVANJE KATASTRA - Odpadki 

Namen in cilj 

Vzdrževati kataster infrastrukture. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB123-07-0048 - KANALIZACIJA - MANJŠI PROJEKTI (RAZNO) 

Namen in cilj 

Zagotoviti sredstva za izvedbo oz. dograditev kanalizacijskih sistemov na različnih delih občine. 

Stanje projekta 

Potrebe po izvedbi del v okviru projekta se pokažejo tekom leta. 

OB123-10-0010 - SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM- Komunalna inf. 

Namen in cilj 

Subvencija se nanaša na komunalno infrastrukturo dano v najem. V primeru, da prodajne cene storitev na ravni 

javne službe ne bi pokrivale upravičenih stroškov izvajanja storitev javne službe, občina pokriva javnemu podjetju 

iz tega naslova nastalo razliko s subvencijo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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OB123-11-0002 - VZDRŽEVANJE KATASTRA - Kanalizacija 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena poravnavi obveznosti JP Vo-ka d.o.o. za vzdrževanje katastra infrastrukture. 

OB123-12-0005 - IZGRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena poravnavi obveznosti iz naslova lastnih sredstev pri izgradnji kohezijsko financiranega 

projekta primarni kanalizacijski zbiralnik. Z dokončanjem projekta bo celovito rešeno odvajanje in posledično tudi 

čiščenje odpadnih voda v naseljih Škofljica, Lavrica in zalednih vaseh. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi. 

OB123-12-0007 - KRAJINSKI PARK BARJE 

Namen in cilj 

Zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Pijave Gorice in Želimelj. 

OB123-13-0017 - INVESTICIJE V INFR.-ODPADNE VODE (iz najemnine) 

Namen in cilj 

Namenska poraba prihodkov od najemnine javne infrastrukture. Izdelati projektno dokumentacijo za manjkajoče 

kanalizacijske sisteme in s tem celovito urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju celotne občine. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bil pričet postopek oddaje del. Postopek izbire izvajalca bo predvidoma zaključen do konca leta 2014. 

OB123-13-0026 - ČISTILNA NAPRAVA ŠKOFLJICA - UKINITEV IN 

NUJNA DEL 

Namen in cilj 

Z izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega zbiralnika se odpadne vode preko kanala odvajajo v centralno čistilno 

napravo Zalog in ČN Škofljica ni več potrebna. 

Stanje projekta 

V izdelavi je projektna dokumentacija, sledi pridobitev dovoljenja za rušitev, nato sledi izvedba. 

OB123-14-0002 - KANALIZACIJA ŽELIMLJE 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena podaljšanju sanitarnega kanala od kapelice do gasilskega doma. 

OB123-14-0003 - KANALIZACIJA OB DOLENJSKI CESTI NA 

ŠKOFLJICI 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izgradnji sanitarnega kanala od križišča pri Arkadi do Grudna. 

OB123-14-0004 - METEORNA KANALIZACIJA MIJAVČEVA 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena podaljšanju meteornega kanala od vodnega črpališča do odprtega jarka nad vrtcem Škofljica. 

OB123-14-0017 - SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

Namen in cilj 

Zadostiti obveznostim občine glede na zahteve zakonodaje EU. 
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

OB123-10-0018 - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 

Namen in cilj 

Zagotoviti spremljanje porabe energije in pripraviti načrt možnosti zmanjšanja porabe energije. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB123-08-0020 - UREDITEV ŠKOFELJŠČICE PRI DSO 

Namen in cilj 

Zagotoviti poplavno varnost območja bodočega doma starejših občanov katerega investitor je Sanolabor. 

Stanje projekta 

Izdelani so nasipi in zapornični objekt. Urejena je struga Škofeljščice, do konca leta se načrtuje celostna ureditev. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

OB123-10-0024 - ULIČNI SISTEM POC 

Namen in cilj 

Ureditev uličnega sistema v poslovno obrtni coni. V vrednosti projekta so zajeti tudi stroški sprememb naslovov 

fizičnih oseb, ki jih je v skladno z veljavno zakonodajo dolžna kriti občina. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bil sprejet odlok o ureditvi uličnega sistema v poslovno obrtni coni in poslan na Geodetsko upravo. 

Izvajanje odloka se s strani Geodetske uprave pričakuje v letu 2015. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB123-07-0022 - VODOVOD GORENJE BLATO 

Namen in cilj 

Zagotoviti oskrbo s pitno vodo za naselje Gorenje Blato. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija, v letu 2015 naj bi se pridobilo gradbeno dovoljenje in v kolikor bo mogoče, 

projekt prijavilo na sofinanciranje iz evropskih skladov. Sredstva za projekt so v letu 2015 zagotovljena na postavki 

15056 in 16025, v letu 2016 pa na postavki 16025. 

OB123-07-0049 - DRUGI VODOVODI- INVESTICIJE 

Namen in cilj 

Zagotoviti sredstva za izvedbo projektnih dokumentacij za odseke vodovodnih sistemov. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB123-08-0021 - VODOVOD ŽELIMLJE 

Namen in cilj 

Zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo, izboljšati stanje omrežja in objektov do te mere, da jih podjetje Vo-ka 

prevzame v najem. 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB123-09-0025 - OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE-

1.SKLOP 

Namen in cilj 

Zagotoviti pitno vodo prebivalcem območja Občine Škofljica. 

Stanje projekta 

Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, izvajalec je izbran. S celotno realizacijo se čaka na zagotovitev sofinancerskega 

dela vrednosti investicije. 

OB123-10-0011 - SUBV.CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 

Namen in cilj 

Subvencija se nanaša na komunalno infrastrukturo dano v najem. V primeru, da prodajne cene storitev na ravni 

javne službe ne bi pokrivale upravičenih stroškov izvajanja storitev javne službe, občina pokriva javnemu podjetju 

iz tega naslova nastalo razliko s subvencijo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB123-11-0003 - VZDRŽEVANJE KATASTRA - Vodovod 

Namen in cilj 

Vzdrževati kataster infrastrukture. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB123-13-0011 - VODOVOD PIJAVA GORICA 

Namen in cilj 

Obnoviti in dograditi vodovodno omrežje. 

Stanje projekta 

Naročena je projektna dokumentacija. Potek in financiranje investicije se bosta uskladila z JP Vo-ka. 

OB123-14-0005 - REKONSTRUKCIJA VODOVODA LAVRICA-RUDNIK 

Namen in cilj 

Z rekonstrukcijo se bo zamenjal dotrajani cevovod in traso iz zasebnih zemljišč premaknilo v javne površine. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB123-10-0030 - POKOPALIŠČA 

Namen in cilj 

Zagotoviti pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB123-07-0045 - PROGRAMI OPREMLJANJA 

Namen in cilj 

Izdelava programov komunalnega opremljanja skladno z zakonodajo. 

Stanje projekta 

Projekt bo izveden v roku šestih mesecev po sprejetju Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica oz. se 

aktivira v primeru izkazanih potreb investitorjev. 
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16069002 - Nakup zemljišč 

OB123-07-0074 - NAKUP ZEMLJIŠČ-RAZNO 

Namen in cilj 

V okviru načrta razvojnih programov so predvidena sredstva za nakupe zemljišč. Iz načrta je razvidna specifikacija. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB123-09-0019 - MENJAVE ZEMLJIŠČ 

Namen in cilj 

Ureditev lastniškopravnih razmerij z menjavo zemljišč. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB123-07-0054 - ZDRAVSTVENA POSTAJA - ADAPTACIJE 

Namen in cilj 

Zagotoviti čim boljšo zdravstveno oskrbo občanov na primarni ravni. 

Stanje projekta 

Sredstva so predvidena za preureditev prazne ordinacije in preureditev bivše lekarne v dve ordinaciji s čakalnicami. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB123-14-0018 - JUVANČEVA HIŠA 

Namen in cilj 

Cilj je pridobiti prostore za srečanja, prireditve, druženje. 

OB123-14-0019 - UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PIJAVA GORICA 

Namen in cilj 

Cilj je ohranjati kulturno dediščino. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB123-07-0053 - KULTURNI DOMOVI - INVESTICIJE 

Namen in cilj 

Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje kulturnih in drugih programov. Zaradi dotrajanosti opreme nakup novih 

sredstev za izboljšanje delovanja ožjih lokalnih skupnosti. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

18059001 - Programi športa 

OB123-09-0026 - ŠPORTNA DVORANA-OPREMA 

Namen in cilj 

Po potrebi zagotoviti dodatno opremo za izvajanje športnih aktivnosti. 

Stanje projekta 

V letu 2014 so bili nabavljene zatemnilne zavese, kupljena sta bila projektor ter predvajalno platno. 
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18059002 - Programi za mladino 

OB123-13-0005 - UREDITEV IGRIŠČ 

Namen in cilj 

Zagotoviti prostor za zbiranje in rekreacijo mladine in krajanov 

OB123-14-0020 - IGRIŠČE NA ORLAH 

Namen in cilj 

Zagotoviti prostor za zbiranje in rekreacijo mladine in krajanov, ker trenutno na Orlah ni takšnega prostora. 

19029001 - Vrtci 

OB123-13-0006 - PRENOVA VRTCA LAVRICA-stari del 

Namen in cilj 

Zagotoviti varno okolje za varovanje otrok. 

OB123-13-0010 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LAVRICA 

Namen in cilj 

Zmanjšati energetske izgube. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Potrebno bo spremljanje toplotnih izgub. 

OB123-14-0006 - VRTEC ŠKOFLJICA-investicije in invest. vzdrževanje 

OB123-14-0007 - NOVI VRTEC LAVRICA-inv.in inv.vzdrževanje 

Namen in cilj 

Zagotoviti varno in urejeno okolje za nemoteno delovanje ustanove. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB123-07-0051 - OŠ LAVRICA 

Namen in cilj 

Izgradnja osnovne šole in rešitev prostorske stiske osnovnošolcev v Občini Škofljica. 

Stanje projekta 

Konec leta 2014 bo zaključena delna izvedba 1. faze pilotiranja in temeljenja objekta. V teku je postopek za izbiro 
izvajalca za gradnjo prve faze. 

OB123-09-0004 - OŠ LAVRICA-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Namen in cilj 

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo osnovne šole na Lavrici po idejni zasnovi, ki jo je Občinski svet 

potrdil v septembru 2012. 

OB123-11-0045 - OŠ ŠKOFLJICA - ENERGETSKA SANACIJA 

Namen in cilj 

Zmanjšanje energetskih izgub. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Finančni zaključek se pričakuje konec leta 2015. 
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OB123-13-0020 - OŠ ŠKOFLJICA - razno 

Namen in cilj 

Zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje v skladu s predpisanimi standardi. 

OB123-13-0023 - OŠ ŠKOFLJICA-menjava tlaka in obnova instalacij 

Namen in cilj 

Zagotoviti ustrezne bivalne in delovne pogoje ter podaljšati življenjsko dobo objekta. 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB123-07-0013 - STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 

Namen in cilj 

Naloga občine je, da posege v prostor smotrno načrtuje, za kar je potrebno izdelati občinski prostorski načrt, ki bo 

omogočal bolj načrtovano poseganje v prostor. 



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

4000 Občinska uprava 184.104 15.500 14.500 0 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 184.104 15.500 14.500 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 184.104 15.500 14.500 0 0 0

06039001 Administracija občinske uprave 16.508 900 900 0 0 0

OB123-12-0008OSNOVNA SREDSTVA ZA DELOV. MED.INŠP. IN REDARSTVA 16.508 900 900 0 0 031.12.201601.01.201218.308

16.508 900 900 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 167.596 14.600 13.600 0 0 0

OB123-07-0021OSNOVNA SREDSTVA ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE 167.596 14.600 13.600 0 0 031.12.201601.01.2006195.796

167.596 14.600 13.600 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4001 Občinska uprava-(gospodarstvo in kmetijstvo, gasilstvo, CZ) 1.012.650 271.315 276.315 2.149.214 0 0

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 511.344 55.315 55.315 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 511.344 55.315 55.315 0 0 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 31.416 800 800 0 0 0

OB123-07-0019OPREMLJANJE ENOT CZ 31.416 800 800 0 0 031.12.201601.10.200633.016

31.416 800 800 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 479.929 54.515 54.515 0 0 0

OB123-07-0060GASILSKA OPREMA IZ POŽARNE TAKSE 113.371 17.425 17.425 0 0 031.12.201601.01.2005148.221

105.206 17.425 17.425 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
8.165 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0061GASILSKA OPREMA IN INVESTICIJE 366.558 37.090 37.090 0 0 031.12.201601.01.2005440.738

366.558 37.090 37.090 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 109.263 19.500 19.500 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 26.606 10.500 10.500 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 13.605 5.000 5.000 0 0 0

OB123-07-0090TEHNIČNA PODPORA KMETOM 13.605 5.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.200823.605

13.605 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 10.526 5.000 5.000 0 0 0

OB123-09-0012NAPRAVA PAŠNIKOV 10.526 5.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.201020.526

10.526 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.475 500 500 0 0 0

OB123-07-0092ZAVAROVALNE PREMIJE V KMETIJSTVU 2.475 500 500 0 0 031.12.201601.01.20083.475

2.475 500 500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 82.657 9.000 9.000 0 0 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 82.657 9.000 9.000 0 0 0

OB123-07-0063GOZDNE VLAKE 82.657 9.000 9.000 0 0 031.12.201601.01.2005100.657

82.657 9.000 9.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 89.550 21.500 21.500 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 89.550 21.500 21.500 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 89.550 21.500 21.500 0 0 0

OB123-07-0065RAZVOJNI PROGRAMI OBČINE 78.534 11.500 11.500 0 0 031.12.201601.01.2005101.534

78.534 11.500 11.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB123-10-0001POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 11.016 10.000 10.000 0 0 031.12.201601.01.201031.016

11.016 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 302.493 175.000 180.000 2.149.214 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 302.493 175.000 180.000 2.149.214 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 302.493 175.000 180.000 2.149.214 0 0

OB123-08-0018GRAD LISIČJE 302.493 175.000 180.000 2.149.214 0 031.12.201701.01.20092.806.707

33.309 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
238.046 25.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
31.138 150.000 150.000 2.149.214 0 0PV - EU sredstva
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4002 Občinska uprava-(družbene dejavnosti) 78.827 115.010 10.010 65.000 40.000 0

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 48.985 112.500 7.500 65.000 40.000 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.000 1.000 1.000 5.000 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.000 1.000 1.000 5.000 0 0

OB123-11-0044SPOMINSKO OBELEŽJE JANEZU PRIMICU NEPOMUKU 1.000 1.000 1.000 5.000 0 031.12.201701.01.20128.000

1.000 1.000 1.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 47.985 1.500 1.500 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 47.985 1.500 1.500 0 0 0

OB123-07-0003OPREMA KNJIŽNICA -ENOTA ŠKOFLJICA 47.985 1.500 1.500 0 0 031.12.201601.01.200750.985

47.985 1.500 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 110.000 5.000 60.000 40.000 0

18059002 Programi za mladino 0 110.000 5.000 60.000 40.000 0

OB123-14-0021MLADINSKI CENTER 0 110.000 5.000 60.000 40.000 031.12.201801.01.2015215.000

0 30.000 5.000 60.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 80.000 0 0 0 0PV - EU sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 29.842 2.510 2.510 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 22.900 1.500 1.500 0 0 0

19029001 Vrtci 22.900 1.500 1.500 0 0 0

OB123-13-0021VRTEC ŠKOFLJICA - investicije 22.900 1.500 1.500 0 0 031.12.201601.01.201425.900

22.900 1.500 1.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 6.942 1.010 1.010 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 4.252 500 500 0 0 0

OB123-10-0033IGRALA IN ŠPORTNI PRIPOMOČKI 4.252 500 500 0 0 031.12.201601.01.20115.252

4.252 500 500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 2.690 510 510 0 0 0

OB123-09-0018AMORTIZACIJA-GLASBENA ŠOLA 2.690 510 510 0 0 031.12.201601.01.20103.710

2.690 510 510 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4003 Občinska uprava-(investicije, komunala in RO) 17.373.732 9.650.605 8.031.094 9.018.899 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 206.154 275.000 87.000 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 206.154 275.000 87.000 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 206.154 275.000 87.000 0 0 0

OB123-12-0004HIŠA NA PIJAVI GORICI 2.284 0 0 0 0 031.12.201401.04.20122.284

2.284 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0007UREDITEV CENTRA ŠKOFLJICE 90.000 120.000 50.000 0 0 031.12.201615.07.2013260.000

90.000 120.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0013HIŠA ORLE 5.000 103.000 0 0 0 031.12.201501.01.2014108.000

5.000 103.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0015UREDITEV CENTRA GRADIŠČE 92.870 0 0 0 0 031.12.201401.01.201499.000

92.870 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0008VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŽJIH DELOV OBČINE 0 10.000 10.000 0 0 031.12.201601.01.201520.000

0 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0009NAKUP VOZIL 16.000 10.000 0 0 0 031.12.201501.01.201426.000

16.000 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0011SKLADIŠČE RO NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI 0 1.000 1.000 0 0 031.12.201601.01.20142.000

0 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0022HIŠA IN KOZOLEC GRADIŠČE 0 6.000 6.000 0 0 031.12.201601.01.201512.000

0 6.000 6.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0023HIŠA SMRJENE 0 25.000 20.000 0 0 031.12.201601.01.201545.000

0 25.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 298.324 90.000 76.000 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 298.324 90.000 76.000 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 298.324 90.000 76.000 0 0 0

OB123-07-0058INVESTICIJE V UPRAVNO STAVBO 271.807 20.000 16.000 0 0 031.12.201601.01.2005307.807

271.807 20.000 16.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0010UPRAVNA STAVBA S KULT. DVORANO-DOGRADITEV 26.517 70.000 60.000 0 0 031.12.201620.06.2011156.517

26.517 70.000 60.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.672.905 1.633.931 1.479.200 1.907.110 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.672.905 1.633.931 1.479.200 1.907.110 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.260.179 650.000 600.000 0 0 0

OB123-10-0012VZDRŽEVANJE CEST IN PLOČNIKOV (zimsko, letno) 3.260.179 650.000 600.000 0 0 031.12.201601.01.20104.510.179

3.260.179 650.000 600.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 542.073 351.000 292.000 887.110 0 0

OB123-07-0034KROŽIŠČE ŠKOFLJICA 48.260 51.000 5.000 330.000 0 031.12.201701.06.2006434.260

48.260 0 5.000 330.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 51.000 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB123-07-0038CESTA NEBČEVA 96.124 5.000 0 175.000 0 031.12.201701.05.2007276.124

96.124 5.000 0 175.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0039CESTA PRIKLJUČEK GRADIŠČE 0 10.000 50.000 297.110 0 031.12.201710.03.2007357.110

0 10.000 50.000 297.110 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0040PLOČNIK PIJAVA GORICA 48.122 0 0 0 0 031.12.201401.04.2007120.412

48.122 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0099CESTA IN PLOČNIK REBER 13.152 50.000 50.000 0 0 031.12.201601.01.2008113.152

13.152 50.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0100CESTA KLANEC GLINEK, PLOČNIK 7.998 10.000 50.000 0 0 031.12.201601.01.200867.998

7.998 10.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0104PLOČNIK MIJAVČEVA ULICA 0 500 8.000 20.000 0 031.12.201701.01.200828.500

0 500 8.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0105PLOČNIK ŠMARSKA CESTA 230.251 15.000 0 0 0 031.12.201501.01.2008245.251

230.251 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-09-0022PLOČNIK SMRJENE 0 5.000 35.000 0 0 031.12.201601.01.201040.000

0 5.000 35.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0020UL. J. PETRIČA IN HABIČEVA ULICA 6.337 0 0 0 0 031.12.201401.01.20116.337

6.337 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0021CESTE - OSTALO 91.829 27.500 24.000 0 0 031.12.201601.01.2011143.329

91.829 27.500 24.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-12-0006PLOČNIK DOLENJSKA CESTA 0 5.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.201310.000

0 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0025POVEZOVALNA CESTA POD DOLENJSKO PROGO 0 10.000 10.000 0 0 031.12.201601.01.201420.000

0 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0012KRIŽIŠČE ORLE 0 60.000 0 0 0 031.12.201501.01.201560.000

0 60.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0013ASFALTIRANJE CESTE ŽELIMLJE, PLESA IN BREZOVEC 0 40.000 40.000 0 0 031.12.201601.01.201580.000

0 40.000 40.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0014PLOČNIK DOLENJSKA CESTA (od AP Žaga do Arkade) 0 10.000 0 0 0 031.12.201501.01.201510.000

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0015UREDITEV PLOČNIKA V CENTRU PIJAVE GORICE 0 50.000 0 0 0 031.12.201501.01.201550.000

0 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0016POVEZOVALNA CESTA DO ŽELEZNIŠKE POSTAJE LAVRICA 0 2.000 15.000 65.000 0 031.12.201701.01.201482.000

0 2.000 15.000 65.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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13029003 Urejanje cestnega prometa 1.535.234 523.931 498.200 320.000 0 0

OB123-07-0043KRIŽIŠČE PIJAVA GORICA 16.119 30.000 186.000 320.000 0 031.12.201701.01.2006552.119

16.119 30.000 186.000 320.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0008SUBVENCIJE POTNIŠKEGA PROMETA 1.076.667 257.200 257.200 0 0 031.12.201601.05.20101.591.067

1.076.667 257.200 257.200 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0022AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 49.489 50.000 20.000 0 0 031.12.201601.01.2011119.489

49.489 50.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0008PARKIRAJ IN PELJI SE 357.959 151.731 0 0 0 031.12.201520.08.2013494.775

184.111 49.072 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
173.848 102.659 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-13-0028CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA 35.000 35.000 35.000 0 0 031.12.201601.01.2014105.000

35.000 35.000 35.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 335.418 109.000 89.000 700.000 0 0

OB123-10-0023JAVNA RAZSVETLJAVA 212.390 109.000 89.000 700.000 0 031.12.201701.01.20111.110.390

212.390 109.000 89.000 700.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0019SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE 123.028 0 0 0 0 031.12.201401.10.2011173.028

10.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
113.028 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 993.719 5.600 0 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 993.719 5.600 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 993.719 5.600 0 0 0 0

OB123-07-0102POC - II.FAZA 993.719 5.600 0 0 0 031.12.201501.01.2007999.319

215.535 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
778.184 5.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 5.092.139 1.813.443 3.351.303 3.881.864 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.388.551 1.753.443 3.351.303 3.881.864 0 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.017.366 1.170.286 347.107 938 0 0

OB123-07-0032REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 852.702 1.164.186 341.007 938 0 031.12.201701.01.20052.090.920

560.452 745.790 213.227 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva
95.764 160.684 15.702 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

196.487 257.711 112.078 938 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0009SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 23.800 1.000 1.000 0 0 031.12.201601.01.201025.800

23.800 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0001VZDRŽEVANJE KATASTRA - Odpadki 489 100 100 0 0 031.12.201601.01.2010689

489 100 100 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB123-13-0018INVESTICIJE V INFR.-ODPADKI (iz najemnine) 137.543 0 0 0 0 031.12.201401.01.2014137.543

137.543 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0001POSTAVITEV PVC OGRAJ 2.832 0 0 0 0 031.12.201405.05.20142.832

2.832 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0010LOČENO ZIBRANJE ODPADKOV 0 5.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.20155.000

0 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.316.281 576.157 2.997.196 3.880.926 0 0

OB123-07-0048KANALIZACIJA - MANJŠI PROJEKTI (RAZNO) 91.708 1.000 1.000 0 0 031.12.201601.01.200793.708

91.708 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0010SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM- Komunalna inf. 0 1.000 1.000 0 0 031.12.201601.01.20102.000

0 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0002VZDRŽEVANJE KATASTRA - Kanalizacija 8.740 2.000 2.000 0 0 031.12.201601.01.201012.740

8.740 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-12-0005IZGRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA 2.685.939 10.000 0 0 0 031.12.201501.01.20072.227.123

1.494.929 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva
345.727 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
845.283 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-12-0007KRAJINSKI PARK BARJE 239.173 100.000 2.805.672 3.880.926 0 031.12.201701.01.20127.015.772

0 0 1.906.384 2.773.470 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva
0 0 268.087 559.047 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

239.173 100.000 631.202 548.409 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0017INVESTICIJE V INFR.-ODPADNE VODE (iz najemnine) 285.035 294.157 137.524 0 0 031.12.201601.01.2014285.035

285.035 294.157 137.524 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0026ČISTILNA NAPRAVA ŠKOFLJICA - UKINITEV IN NUJNA DEL 5.685 50.000 0 0 0 031.12.201501.01.201455.685

5.685 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0002KANALIZACIJA ŽELIMLJE 0 18.000 0 0 0 031.12.201501.01.201518.000

0 18.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0003KANALIZACIJA OB DOLENJSKI CESTI NA ŠKOFLJICI 0 30.000 0 0 0 031.12.201501.01.201530.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0004METEORNA KANALIZACIJA MIJAV ČEVA 0 20.000 0 0 0 031.12.201501.01.201520.000

0 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0017SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 0 50.000 50.000 0 0 031.12.201601.01.2015100.000

0 50.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029003 Izboljšanje stanja okolja 54.904 7.000 7.000 0 0 0

OB123-10-0018LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 54.904 7.000 7.000 0 0 031.12.201601.01.201168.904

9.953 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
44.951 7.000 7.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 703.588 60.000 0 0 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 703.588 60.000 0 0 0 0

OB123-08-0020UREDITEV ŠKOFELJŠČICE PRI DSO 703.588 60.000 0 0 0 031.12.201501.01.2009713.588

41.114 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
662.474 60.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 2.955.493 2.556.284 1.497.625 766.580 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 7.245 5.000 0 0 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 7.245 5.000 0 0 0 0

OB123-10-0024ULIČNI SISTEM POC 7.245 5.000 0 0 0 031.12.201501.01.201112.245

7.245 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 835.795 2.341.284 1.297.625 766.580 0 0

16039001 Oskrba z vodo 801.913 2.259.284 1.270.125 766.580 0 0

OB123-07-0022VODOVOD GORENJE BLATO 43.202 40.000 630.025 216.580 0 031.12.201701.01.2005929.806

43.202 40.000 630.025 216.580 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0049DRUGI VODOVODI- INVESTICIJE 80.903 6.000 8.500 0 0 031.12.201601.01.200795.403

80.903 6.000 8.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-08-0021VODOVOD ŽELIMLJE 27.417 37.000 50.000 0 0 031.12.201601.01.2009114.417

27.417 37.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-09-0025OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE-1.SKLOP 630.846 1.989.684 400.000 0 0 031.12.201601.01.20103.008.971

630.846 274.884 120.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 1.714.800 280.000 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-10-0011SUBV.CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 11.761 4.600 4.600 0 0 031.12.201601.01.201020.961

11.761 4.600 4.600 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0003VZDRŽEVANJE KATASTRA - Vodovod 7.784 2.000 2.000 0 0 031.12.201601.01.201011.784

7.784 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0011VODOVOD PIJAVA GORICA 0 150.000 150.000 550.000 0 031.12.201701.01.2014850.000

0 150.000 150.000 550.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0005REKONSTRUKCIJA VODOVODA LAVRICA-RUDNIK 0 30.000 25.000 0 0 031.12.201601.01.201555.000

0 30.000 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.882 68.000 13.500 0 0 0

OB123-10-0030POKOPALIŠČA 18.882 68.000 13.500 0 0 031.12.201601.01.2011100.382

18.882 68.000 13.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039004 Praznično urejanje naselij 15.000 14.000 14.000 0 0 0

OB123-13-0027PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ 15.000 14.000 14.000 0 0 031.12.201601.01.201443.000

15.000 14.000 14.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.112.453 210.000 200.000 0 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 82.995 10.000 0 0 0 0

OB123-07-0045PROGRAMI OPREMLJANJA 82.995 10.000 0 0 0 031.12.201401.01.200692.995

82.995 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 2.029.457 200.000 200.000 0 0 0

OB123-07-0074NAKUP ZEMLJIŠČ-RAZNO 1.911.931 195.000 195.000 0 0 031.12.201601.01.20052.301.931

1.911.931 195.000 195.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-09-0019MENJAVE ZEMLJIŠČ 117.526 5.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.2010127.526

117.526 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 108.730 82.000 12.000 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 108.730 82.000 12.000 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 108.730 82.000 12.000 0 0 0

OB123-07-0054ZDRAVSTVENA POSTAJA - ADAPTACIJE 108.730 82.000 12.000 0 0 031.12.201601.06.2005202.730

108.730 82.000 12.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 84.657 122.000 35.000 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 25.000 15.000 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 25.000 15.000 0 0 0

OB123-14-0018JUVANČEVA HIŠA 0 5.000 15.000 0 0 031.12.201601.01.201520.000

0 5.000 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0019UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PIJAVA GORICA 0 20.000 0 0 0 031.12.201501.01.201520.000

0 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 31.163 8.000 5.000 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 31.163 8.000 5.000 0 0 0

OB123-07-0053KULTURNI DOMOVI - INVESTICIJE 31.163 8.000 5.000 0 0 031.12.201601.04.200744.163

31.163 8.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 53.494 89.000 15.000 0 0 0

18059001 Programi športa 49.494 18.000 14.000 0 0 0

OB123-09-0026ŠPORTNA DVORANA-OPREMA 49.494 18.000 14.000 0 0 031.12.201601.01.201081.494

49.494 18.000 14.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18059002 Programi za mladino 4.000 71.000 1.000 0 0 0

OB123-13-0005UREDITEV IGRIŠČ 4.000 1.000 1.000 0 0 031.12.201601.03.20136.000

4.000 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0020IGRIŠČE NA ORLAH 0 70.000 0 0 0 031.12.201501.01.201570.000

0 70.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 19 IZOBRAŽEVANJE 1.961.612 3.072.347 1.492.966 2.463.345 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 266.262 33.000 15.000 0 0 0

19029001 Vrtci 266.262 33.000 15.000 0 0 0

OB123-13-0006PRENOVA VRTCA LAVRICA-stari del 128.326 15.000 5.000 0 0 031.12.201601.03.2013148.326

128.326 15.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0010ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LAVRICA 123.936 5.000 0 0 0 031.12.201501.01.2014128.936

16.173 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
107.763 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-13-0024VRTEC ŠKOFLJICA-menjava talnih oblog 14.000 0 0 0 0 031.12.201401.01.201414.000

14.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0006VRTEC ŠKOFLJICA-investicije in invest. vzdrževanje 0 5.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.201510.000

0 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0007NOVI VRTEC LAVRICA-inv.in inv.vzdrževanje 0 8.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.201513.000

0 8.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.695.350 3.039.347 1.477.966 2.463.345 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 1.695.350 3.039.347 1.477.966 2.463.345 0 0

OB123-07-0051OŠ LAVRICA 735.094 2.943.047 1.471.966 2.463.345 0 031.12.201701.05.20077.427.245

0 41.114 41.114 41.114 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
735.094 2.831.933 1.290.852 2.422.231 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 70.000 140.000 0 0 0PV - Domači partnerji

OB123-09-0004OŠ LAVRICA-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 594.812 58.300 0 0 0 031.12.201501.01.2009653.112

82.375 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
512.437 58.300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0045OŠ ŠKOFLJICA - ENERGETSKA SANACIJA 350.445 5.000 0 0 0 031.12.201501.01.2012359.641

179.908 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
170.537 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-13-0020OŠ ŠKOFLJICA - razno 15.000 13.000 6.000 0 0 031.12.201601.01.201434.000

15.000 13.000 6.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0023OŠ ŠKOFLJICA-menjava tlaka in obnova instalacij 0 20.000 0 0 0 031.12.201501.01.201420.000

0 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4004 Občinska uprava-(urejanje prostora) 398.442 53.000 50.000 155.000 0 0

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 398.442 53.000 50.000 155.000 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 398.442 53.000 50.000 155.000 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 398.442 53.000 50.000 155.000 0 0

OB123-07-0013STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 392.942 25.000 25.000 0 0 031.12.201601.03.2007442.942

392.942 25.000 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0029NOVI OPPN 500 8.000 5.000 0 0 031.12.201601.01.201313.500

500 8.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0012NOVI OPN 5.000 20.000 20.000 155.000 0 031.12.201701.01.2014200.000

5.000 20.000 20.000 155.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

4005 Ožje lokalne skupnosti 13.385 0 0 0 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.385 0 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.385 0 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 13.385 0 0 0 0 0

OB123-10-0035OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI - INVESTICIJE 13.385 0 0 0 0 031.12.201401.01.201113.385

13.385 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

19.061.140 10.105.430 8.381.919 11.388.113 40.000 0Skupaj NRP:

0 121.000 140.000 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

483.286 2.047.459 430.000 2.149.214 0 0PV-EU PV - EU sredstva

15.583.491 6.971.957 5.349.980 5.865.267 40.000 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

938.983 219.223 342.328 600.161 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

2.055.381 745.790 2.119.611 2.773.470 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

19.061.140 10.105.430 8.381.919 11.388.113 40.000 0Skupaj PV - Proračunski viri
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4000 Občinska uprava 199.604 14.500 0 0 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 199.604 14.500 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 199.604 14.500 0 0 0 0

06039001 Administracija občinske uprave 17.408 900 0 0 0 0

OB123-12-0008OSNOVNA SREDSTVA ZA DELOV. MED.INŠP. IN REDARSTVA 17.408 900 0 0 0 031.12.201601.01.201218.308

17.408 900 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 182.196 13.600 0 0 0 0

OB123-07-0021OSNOVNA SREDSTVA ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE 182.196 13.600 0 0 0 031.12.201601.01.2006195.796

182.196 13.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4001 Občinska uprava-(gospodarstvo in kmetijstvo, gasilstvo, CZ) 1.283.965 276.315 2.149.214 0 0 0

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 566.659 55.315 0 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 566.659 55.315 0 0 0 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 32.216 800 0 0 0 0

OB123-07-0019OPREMLJANJE ENOT CZ 32.216 800 0 0 0 031.12.201601.10.200633.016

32.216 800 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 534.444 54.515 0 0 0 0

OB123-07-0060GASILSKA OPREMA IZ POŽARNE TAKSE 130.796 17.425 0 0 0 031.12.201601.01.2005148.221

122.631 17.425 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
8.165 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0061GASILSKA OPREMA IN INVESTICIJE 403.648 37.090 0 0 0 031.12.201601.01.2005440.738

403.648 37.090 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 128.763 19.500 0 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 37.106 10.500 0 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 18.605 5.000 0 0 0 0

OB123-07-0090TEHNIČNA PODPORA KMETOM 18.605 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.200823.605

18.605 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 15.526 5.000 0 0 0 0

OB123-09-0012NAPRAVA PAŠNIKOV 15.526 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.201020.526

15.526 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.975 500 0 0 0 0

OB123-07-0092ZAVAROVALNE PREMIJE V KMETIJSTVU 2.975 500 0 0 0 031.12.201601.01.20083.475

2.975 500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 91.657 9.000 0 0 0 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 91.657 9.000 0 0 0 0

OB123-07-0063GOZDNE VLAKE 91.657 9.000 0 0 0 031.12.201601.01.2005100.657

91.657 9.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 111.050 21.500 0 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 111.050 21.500 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 111.050 21.500 0 0 0 0

OB123-07-0065RAZVOJNI PROGRAMI OBČINE 90.034 11.500 0 0 0 031.12.201601.01.2005101.534

90.034 11.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB123-10-0001POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 21.016 10.000 0 0 0 031.12.201601.01.201031.016

21.016 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 477.493 180.000 2.149.214 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 477.493 180.000 2.149.214 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 477.493 180.000 2.149.214 0 0 0

OB123-08-0018GRAD LISIČJE 477.493 180.000 2.149.214 0 0 031.12.201701.01.20092.806.707

33.309 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
263.046 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
181.138 150.000 2.149.214 0 0 0PV - EU sredstva
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4002 Občinska uprava-(družbene dejavnosti) 193.837 10.010 65.000 40.000 40.000 0

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 161.485 7.500 65.000 40.000 40.000 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.000 1.000 5.000 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.000 1.000 5.000 0 0 0

OB123-11-0044SPOMINSKO OBELEŽJE JANEZU PRIMICU NEPOMUKU 2.000 1.000 5.000 0 0 031.12.201701.01.20128.000

2.000 1.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 49.485 1.500 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 49.485 1.500 0 0 0 0

OB123-07-0003OPREMA KNJIŽNICA -ENOTA ŠKOFLJICA 49.485 1.500 0 0 0 031.12.201601.01.200750.985

49.485 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 110.000 5.000 60.000 40.000 40.000 0

18059002 Programi za mladino 110.000 5.000 60.000 40.000 40.000 0

OB123-14-0021MLADINSKI CENTER 110.000 5.000 60.000 40.000 40.000 031.12.201801.01.2015215.000

30.000 5.000 60.000 40.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
80.000 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 32.352 2.510 0 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 24.400 1.500 0 0 0 0

19029001 Vrtci 24.400 1.500 0 0 0 0

OB123-13-0021VRTEC ŠKOFLJICA - investicije 24.400 1.500 0 0 0 031.12.201601.01.201425.900

24.400 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 7.952 1.010 0 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 4.752 500 0 0 0 0

OB123-10-0033IGRALA IN ŠPORTNI PRIPOMOČKI 4.752 500 0 0 0 031.12.201601.01.20115.252

4.752 500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 3.200 510 0 0 0 0

OB123-09-0018AMORTIZACIJA-GLASBENA ŠOLA 3.200 510 0 0 0 031.12.201601.01.20103.710

3.200 510 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4003 Občinska uprava-(investicije, komunala in RO) 27.024.337 8.031.094 9.018.899 0 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 481.154 87.000 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 481.154 87.000 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 481.154 87.000 0 0 0 0

OB123-12-0004HIŠA NA PIJAVI GORICI 2.284 0 0 0 0 031.12.201401.04.20122.284

2.284 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0007UREDITEV CENTRA ŠKOFLJICE 210.000 50.000 0 0 0 031.12.201615.07.2013260.000

210.000 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0013HIŠA ORLE 108.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.2014108.000

108.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0015UREDITEV CENTRA GRADIŠČE 92.870 0 0 0 0 031.12.201401.01.201499.000

92.870 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0008VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŽJIH DELOV OBČINE 10.000 10.000 0 0 0 031.12.201601.01.201520.000

10.000 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0009NAKUP VOZIL 26.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201426.000

26.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0011SKLADIŠČE RO NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI 1.000 1.000 0 0 0 031.12.201601.01.20142.000

1.000 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0022HIŠA IN KOZOLEC GRADIŠČE 6.000 6.000 0 0 0 031.12.201601.01.201512.000

6.000 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0023HIŠA SMRJENE 25.000 20.000 0 0 0 031.12.201601.01.201545.000

25.000 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 388.324 76.000 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 388.324 76.000 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 388.324 76.000 0 0 0 0

OB123-07-0058INVESTICIJE V UPRAVNO STAVBO 291.807 16.000 0 0 0 031.12.201601.01.2005307.807

291.807 16.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0010UPRAVNA STAVBA S KULT. DVORANO-DOGRADITEV 96.517 60.000 0 0 0 031.12.201620.06.2011156.517

96.517 60.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.306.836 1.479.200 1.907.110 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.306.836 1.479.200 1.907.110 0 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.910.179 600.000 0 0 0 0

OB123-10-0012VZDRŽEVANJE CEST IN PLOČNIKOV (zimsko, letno) 3.910.179 600.000 0 0 0 031.12.201601.01.20104.510.179

3.910.179 600.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 893.073 292.000 887.110 0 0 0

OB123-07-0034KROŽIŠČE ŠKOFLJICA 99.260 5.000 330.000 0 0 031.12.201701.06.2006434.260

48.260 5.000 330.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
51.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB123-07-0038CESTA NEBČEVA 101.124 0 175.000 0 0 031.12.201701.05.2007276.124

101.124 0 175.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0039CESTA PRIKLJUČEK GRADIŠČE 10.000 50.000 297.110 0 0 031.12.201710.03.2007357.110

10.000 50.000 297.110 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0040PLOČNIK PIJAVA GORICA 48.122 0 0 0 0 031.12.201401.04.2007120.412

48.122 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0099CESTA IN PLOČNIK REBER 63.152 50.000 0 0 0 031.12.201601.01.2008113.152

63.152 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0100CESTA KLANEC GLINEK, PLOČNIK 17.998 50.000 0 0 0 031.12.201601.01.200867.998

17.998 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0104PLOČNIK MIJAVČEVA ULICA 500 8.000 20.000 0 0 031.12.201701.01.200828.500

500 8.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0105PLOČNIK ŠMARSKA CESTA 245.251 0 0 0 0 031.12.201501.01.2008245.251

245.251 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-09-0022PLOČNIK SMRJENE 5.000 35.000 0 0 0 031.12.201601.01.201040.000

5.000 35.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0020UL. J. PETRIČA IN HABIČEVA ULICA 6.337 0 0 0 0 031.12.201401.01.20116.337

6.337 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0021CESTE - OSTALO 119.329 24.000 0 0 0 031.12.201601.01.2011143.329

119.329 24.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-12-0006PLOČNIK DOLENJSKA CESTA 5.000 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.201310.000

5.000 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0025POVEZOVALNA CESTA POD DOLENJSKO PROGO 10.000 10.000 0 0 0 031.12.201601.01.201420.000

10.000 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0012KRIŽIŠČE ORLE 60.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201560.000

60.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0013ASFALTIRANJE CESTE ŽELIMLJE, PLESA IN BREZOVEC 40.000 40.000 0 0 0 031.12.201601.01.201580.000

40.000 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0014PLOČNIK DOLENJSKA CESTA (od AP Žaga do Arkade) 10.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201510.000

10.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0015UREDITEV PLOČNIKA V CENTRU PIJAVE GORICE 50.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201550.000

50.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0016POVEZOVALNA CESTA DO ŽELEZNIŠKE POSTAJE LAVRICA 2.000 15.000 65.000 0 0 031.12.201701.01.201482.000

2.000 15.000 65.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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13029003 Urejanje cestnega prometa 2.059.166 498.200 320.000 0 0 0

OB123-07-0043KRIŽIŠČE PIJAVA GORICA 46.119 186.000 320.000 0 0 031.12.201701.01.2006552.119

46.119 186.000 320.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0008SUBVENCIJE POTNIŠKEGA PROMETA 1.333.867 257.200 0 0 0 031.12.201601.05.20101.591.067

1.333.867 257.200 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0022AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 99.489 20.000 0 0 0 031.12.201601.01.2011119.489

99.489 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0008PARKIRAJ IN PELJI SE 509.691 0 0 0 0 031.12.201520.08.2013494.775

233.183 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
276.507 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-13-0028CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA 70.000 35.000 0 0 0 031.12.201601.01.2014105.000

70.000 35.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 444.418 89.000 700.000 0 0 0

OB123-10-0023JAVNA RAZSVETLJAVA 321.390 89.000 700.000 0 0 031.12.201701.01.20111.110.390

321.390 89.000 700.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0019SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE 123.028 0 0 0 0 031.12.201401.10.2011173.028

10.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
113.028 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 999.319 0 0 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 999.319 0 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 999.319 0 0 0 0 0

OB123-07-0102POC - II.FAZA 999.319 0 0 0 0 031.12.201501.01.2007999.319

215.535 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
783.784 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 6.905.582 3.351.303 3.881.864 0 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.141.994 3.351.303 3.881.864 0 0 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.187.652 347.107 938 0 0 0

OB123-07-0032REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 2.016.888 341.007 938 0 0 031.12.201701.01.20052.090.920

1.306.242 213.227 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva
256.448 15.702 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
454.198 112.078 938 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0009SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 24.800 1.000 0 0 0 031.12.201601.01.201025.800

24.800 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0001VZDRŽEVANJE KATASTRA - Odpadki 589 100 0 0 0 031.12.201601.01.2010689

589 100 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 199 od 204Občina Škofljica - Veljavni proračun



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2016 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Po L. 2019
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB123-13-0018INVESTICIJE V INFR.-ODPADKI (iz najemnine) 137.543 0 0 0 0 031.12.201401.01.2014137.543

137.543 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0001POSTAVITEV PVC OGRAJ 2.832 0 0 0 0 031.12.201405.05.20142.832

2.832 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0010LOČENO ZIBRANJE ODPADKOV 5.000 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.20155.000

5.000 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.892.438 2.997.196 3.880.926 0 0 0

OB123-07-0048KANALIZACIJA - MANJŠI PROJEKTI (RAZNO) 92.708 1.000 0 0 0 031.12.201601.01.200793.708

92.708 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-10-0010SUBV. CEN JAVNIM PODJETJEM- Komunalna inf. 1.000 1.000 0 0 0 031.12.201601.01.20102.000

1.000 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0002VZDRŽEVANJE KATASTRA - Kanalizacija 10.740 2.000 0 0 0 031.12.201601.01.201012.740

10.740 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-12-0005IZGRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA 2.695.939 0 0 0 0 031.12.201501.01.20072.227.123

1.494.929 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva
345.727 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
855.283 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-12-0007KRAJINSKI PARK BARJE 339.173 2.805.672 3.880.926 0 0 031.12.201701.01.20127.015.772

0 1.906.384 2.773.470 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva
0 268.087 559.047 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

339.173 631.202 548.409 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0017INVESTICIJE V INFR.-ODPADNE VODE (iz najemnine) 579.192 137.524 0 0 0 031.12.201601.01.2014285.035

579.192 137.524 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0026ČISTILNA NAPRAVA ŠKOFLJICA - UKINITEV IN NUJNA DEL 55.685 0 0 0 0 031.12.201501.01.201455.685

55.685 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0002KANALIZACIJA ŽELIMLJE 18.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201518.000

18.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0003KANALIZACIJA OB DOLENJSKI CESTI NA ŠKOFLJICI 30.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201530.000

30.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0004METEORNA KANALIZACIJA MIJAV ČEVA 20.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201520.000

20.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0017SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 50.000 50.000 0 0 0 031.12.201601.01.2015100.000

50.000 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029003 Izboljšanje stanja okolja 61.904 7.000 0 0 0 0

OB123-10-0018LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 61.904 7.000 0 0 0 031.12.201601.01.201168.904

9.953 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
51.951 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 763.588 0 0 0 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 763.588 0 0 0 0 0

OB123-08-0020UREDITEV ŠKOFELJŠČICE PRI DSO 763.588 0 0 0 0 031.12.201501.01.2009713.588

41.114 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
722.474 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 5.511.777 1.497.625 766.580 0 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 12.245 0 0 0 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 12.245 0 0 0 0 0

OB123-10-0024ULIČNI SISTEM POC 12.245 0 0 0 0 031.12.201501.01.201112.245

12.245 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 3.177.079 1.297.625 766.580 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 3.061.197 1.270.125 766.580 0 0 0

OB123-07-0022VODOVOD GORENJE BLATO 83.202 630.025 216.580 0 0 031.12.201701.01.2005929.806

83.202 630.025 216.580 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-07-0049DRUGI VODOVODI- INVESTICIJE 86.903 8.500 0 0 0 031.12.201601.01.200795.403

86.903 8.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-08-0021VODOVOD ŽELIMLJE 64.417 50.000 0 0 0 031.12.201601.01.2009114.417

64.417 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-09-0025OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE-1.SKLOP 2.620.530 400.000 0 0 0 031.12.201601.01.20103.008.971

905.730 120.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
1.714.800 280.000 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-10-0011SUBV.CEN JAVNIM PODJETJEM - Komunalna inf. 16.361 4.600 0 0 0 031.12.201601.01.201020.961

16.361 4.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0003VZDRŽEVANJE KATASTRA - Vodovod 9.784 2.000 0 0 0 031.12.201601.01.201011.784

9.784 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0011VODOVOD PIJAVA GORICA 150.000 150.000 550.000 0 0 031.12.201701.01.2014850.000

150.000 150.000 550.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0005REKONSTRUKCIJA VODOVODA LAVRICA-RUDNIK 30.000 25.000 0 0 0 031.12.201601.01.201555.000

30.000 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 86.882 13.500 0 0 0 0

OB123-10-0030POKOPALIŠČA 86.882 13.500 0 0 0 031.12.201601.01.2011100.382

86.882 13.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039004 Praznično urejanje naselij 29.000 14.000 0 0 0 0

OB123-13-0027PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ 29.000 14.000 0 0 0 031.12.201601.01.201443.000

29.000 14.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 201 od 204Občina Škofljica - Veljavni proračun



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2016 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Po L. 2019
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.322.453 200.000 0 0 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 92.995 0 0 0 0 0

OB123-07-0045PROGRAMI OPREMLJANJA 92.995 0 0 0 0 031.12.201401.01.200692.995

92.995 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 2.229.457 200.000 0 0 0 0

OB123-07-0074NAKUP ZEMLJIŠČ-RAZNO 2.106.931 195.000 0 0 0 031.12.201601.01.20052.301.931

2.106.931 195.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-09-0019MENJAVE ZEMLJIŠČ 122.526 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.2010127.526

122.526 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 190.730 12.000 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 190.730 12.000 0 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 190.730 12.000 0 0 0 0

OB123-07-0054ZDRAVSTVENA POSTAJA - ADAPTACIJE 190.730 12.000 0 0 0 031.12.201601.06.2005202.730

190.730 12.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 206.657 35.000 0 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 25.000 15.000 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 25.000 15.000 0 0 0 0

OB123-14-0018JUVANČEVA HIŠA 5.000 15.000 0 0 0 031.12.201601.01.201520.000

5.000 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0019UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PIJAVA GORICA 20.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201520.000

20.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 39.163 5.000 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 39.163 5.000 0 0 0 0

OB123-07-0053KULTURNI DOMOVI - INVESTICIJE 39.163 5.000 0 0 0 031.12.201601.04.200744.163

39.163 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 142.494 15.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 67.494 14.000 0 0 0 0

OB123-09-0026ŠPORTNA DVORANA-OPREMA 67.494 14.000 0 0 0 031.12.201601.01.201081.494

67.494 14.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18059002 Programi za mladino 75.000 1.000 0 0 0 0

OB123-13-0005UREDITEV IGRIŠČ 5.000 1.000 0 0 0 031.12.201601.03.20136.000

5.000 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0020IGRIŠČE NA ORLAH 70.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201570.000

70.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 19 IZOBRAŽEVANJE 5.033.959 1.492.966 2.463.345 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 299.262 15.000 0 0 0 0

19029001 Vrtci 299.262 15.000 0 0 0 0

OB123-13-0006PRENOVA VRTCA LAVRICA-stari del 143.326 5.000 0 0 0 031.12.201601.03.2013148.326

143.326 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0010ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LAVRICA 128.936 0 0 0 0 031.12.201501.01.2014128.936

21.173 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
107.763 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-13-0024VRTEC ŠKOFLJICA-menjava talnih oblog 14.000 0 0 0 0 031.12.201401.01.201414.000

14.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0006VRTEC ŠKOFLJICA-investicije in invest. vzdrževanje 5.000 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.201510.000

5.000 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-14-0007NOVI VRTEC LAVRICA-inv.in inv.vzdrževanje 8.000 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.201513.000

8.000 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 4.734.697 1.477.966 2.463.345 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 4.734.697 1.477.966 2.463.345 0 0 0

OB123-07-0051OŠ LAVRICA 3.678.141 1.471.966 2.463.345 0 0 031.12.201701.05.20077.427.245

41.114 41.114 41.114 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
3.567.027 1.290.852 2.422.231 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

70.000 140.000 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB123-09-0004OŠ LAVRICA-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 653.112 0 0 0 0 031.12.201501.01.2009653.112

82.375 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
570.737 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0045OŠ ŠKOFLJICA - ENERGETSKA SANACIJA 355.445 0 0 0 0 031.12.201501.01.2012359.641

184.908 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
170.537 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB123-13-0020OŠ ŠKOFLJICA - razno 28.000 6.000 0 0 0 031.12.201601.01.201434.000

28.000 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0023OŠ ŠKOFLJICA-menjava tlaka in obnova instalacij 20.000 0 0 0 0 031.12.201501.01.201420.000

20.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4004 Občinska uprava-(urejanje prostora) 451.442 50.000 155.000 0 0 0

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 451.442 50.000 155.000 0 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 451.442 50.000 155.000 0 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 451.442 50.000 155.000 0 0 0

OB123-07-0013STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 417.942 25.000 0 0 0 031.12.201601.03.2007442.942

417.942 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-11-0029NOVI OPPN 8.500 5.000 0 0 0 031.12.201601.01.201313.500

8.500 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB123-13-0012NOVI OPN 25.000 20.000 155.000 0 0 031.12.201701.01.2014200.000

25.000 20.000 155.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

4005 Ožje lokalne skupnosti 13.385 0 0 0 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.385 0 0 0 0 0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.385 0 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 13.385 0 0 0 0 0

OB123-10-0035OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI - INVESTICIJE 13.385 0 0 0 0 031.12.201401.01.201113.385

13.385 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

29.166.570 8.381.919 11.388.113 40.000 40.000 0Skupaj NRP:

121.000 140.000 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

2.530.745 430.000 2.149.214 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

22.555.448 5.349.980 5.865.267 40.000 40.000 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

1.158.206 342.328 600.161 0 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

2.801.171 2.119.611 2.773.470 0 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

29.166.570 8.381.919 11.388.113 40.000 40.000 0Skupaj PV - Proračunski viri
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LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA  

 
 
Program prodaje občinskega finančnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v proračunskem letu prodati in 

sicer upoštevaje 80. č člen ZJF. Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega premoženja. 
 

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je namenski prejemek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi 

74. člena ZJF uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega 

premoženja države ali občine, če presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če 

ni glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu ter za plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo 

kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe. 

 

Program prodaje  občinskega finančnega premoženja mora vsebovati okviren seznam naložb, namenjen prodaji z 

navedbo odstotnega deleža v lasti občine in odstotnega deleža, predvidenega za prodajo v posameznem 

proračunskem letu ter navedbo skupnega zneska, ki ga bo predvidoma mogoče iztržiti s prodajo kapitalskih deležev. 

Ta program mora vsebovati tudi podrobnejšo obrazložitev prodaje vsakega posamičnega kapitalskega deleža. 
 

Občina Škofljica v letih 2015 in 2016 ne predvideva prodaje finančnega premoženja. 

 
 v €

Knjigovodska 

vrednost
Delež v %

Število delnic oz. 

nominalna vrednost 

poslovnega deleža

Delež za prodajo in drugo 

razpolaganje v %

Število delnic oz. poslovni 

delež za prodajo in drugo 

razpolaganje

SKUPAJ
0

Program prodaje občinskega finančnega premoženje - seznam kapitalskih naložb

SEDANJE STANJE NAEMENJENO ZA RAZPOLAGANJE

Pravna oseba
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KADROVSKI NAČRT OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETA 2015, 2016 IN 2017 
 
UVOD 

 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) v 
42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane 
spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let (za enoletni proračun), pri 
sprejemanju dvoletnega proračuna pa za obdobje treh let. 
 
Kadrovski načrt se pripravi glede na proračunske zmožnosti in predviden obseg nalog. 
 
Število zaposlenih zajema na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
občine Škofljica (Uradni list RS, št. 99/99) celotno občinsko upravo, vključno z nesamostojno 
notranjo organizacijsko enoto Režijski obrat. 
 
Število zaposlenih vključuje ob smiselni uporabi 15. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za 
pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09, v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik): 
– število funkcionarjev, 
– število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu ZJU, 
– število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas, 
– število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne 
uslužbence in se sredstva za plačo refundirajo, preračunano na polni delovni čas. 
 
 
1. STANJE ZAPOSLENOSTI 
 
A) Število zaposlenih na dan 31. december iz leta 2013 
 
Na dan 31. 12. 2013 je bilo v Občini Škofljica zaposlenih 23 oseb in sicer: 
- za nedoločen čas: 20 
- za določen čas: 3 (1 funkcionarsko delovno mesto – župan, 1 delovno mesto za določen čas - 

direktor občinske uprave, 1 delovno mesto za določen čas v kabinetu po 72. 
členu ZJU). 

 
B) Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 

Na dan 31. 12. 2014 predvidevamo, da bo v Občini Škofljica zaposlenih 22 oseb in sicer: 
- za nedoločen čas: 19 
- za določen čas: 3 (1 funkcionarsko delovno mesto – župan, 1 delovno mesto za določen čas - 

direktor občinske uprave, 1 delovno mesto za določen čas v kabinetu po 72. 
členu ZJU.) 

 
Tabela 1: Kadrovski načrt za leto 2014 in predvidena realizacija na dan 31. 12. 2014 

delo-
dajalec 

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 
december iz kadrovskega načrta za leto 2014 

Predvideno število zaposlenih 
na dan 31. 12. 2014 

Občina 
Škofljica 

Št. 
funkci-
onarjev 

Javni 
uslužbenci 
za nedol. 

čas 

Javni 
uslužbenci 

za dol. 
čas 

Skupaj Št. 
funkci-
onarjev 

Javni 
uslužbenci 
za nedol. 

čas 

Javni 
uslužbenci 

za dol.  
čas 

Skupaj 

 
SKUPAJ: 

 
1 

 
19 

 
2 

 
22 

 
1 

 
19 

 
2 

 
22 

 
- kadrovski načrt in realizacija na dan 31.12.2014 ob smiselni uporabi pravilnika ne 
vključujeta delovnih mest za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne 
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uslužbenke, ki bo koristila porodniški dopust oziroma dopust za nego in varstvo in se 
sredstva za plače refundirajo, 
 
- pri spremljanju realizacije kadrovskega načrta se ob smiselni uporabi 15. člena pravilnika 
zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega preračunajo na število zaposlenih za polni 
delovni čas. 
 
 

2. PREDVIDENO CILJNO STANJE ZAPOSLENOSTI 
 
Tabela 2: Kadrovski načrt Občine Škofljica za leta 2015, 2016 in 2017 v skladu z 

Zakonom o javnih uslužbencih 
 

 Število 
zaposlenih 
na dan 31. 
december 

iz leta 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

Dovoljeno 
število 

zaposlenih 
na dan 31. 

december iz 
kadrovskega 

načrta za 
leto 

 
 
 
 

2014 

Predlog 
dovoljenega 

števila 
zaposlenih na 

dan 31. 
december 

prvega 
naslednjega 

proračunskega 
leta 

 
 

2015 

Predlog 
dovoljenega 

števila 
zaposlenih na 

dan 31. 
december 
drugega 

naslednjega 
proračunskega 

leta 
 
 

2016 

Predlog 
dovoljenega 

števila 
zaposlenih na 

dan 31. 
december 
drugega 

naslednjega 
proračunskega 

leta 
 
 

2017 

  
 

    

 
I. FUNKCIONAR – ŽUPAN 

 

 1 1 1 1 1 

  

II.  JAVNI USLUŽBENCI  

 22 21 24 24 24 

  
 

    

SKUPAJ: 23 22 25 25 25 
 

 
2.1 Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2015, 2016 in 2017 

 
Kadrovski načrt za leta 2015, 2016 in 2017 predvideva 25 zaposlitvenih delovnih mest. Glede na 
kadrovski načrt in dejansko stanje zaposlenosti v letu 2013 se bo število zaposlenih povečalo za 
dva, glede na stanje zaposlenosti v letu 2014 pa se bo število zaposlenih povečalo za tri. 
 
2.2 Pripravništvo ter opravljanje prakse dijakov in študentov 
 
V letih 2015, 2016 in 2017 se bo predvidoma omogočilo opravljanje študijske prakse dijakom in 
študentom ter opravljanje volonterskega pripravništva na podlagi pogodbe o opravljanju 
volonterskega pripravništva brez sklenitve delovnega razmerja. 
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2.3 Usklajenost kadrovskega načrta s predlogom proračuna 

 
Kadrovski načrt je usklajen s predlogom proračuna Občine Škofljica za proračunski leti 2015 in 
2016. 
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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

ŠKOFLJICA ZA LETI 2015 in 2016  
 

1. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA – NAKUPI 

 

Zap. 
št. PARCELA 

Opis predmeta 
pridobivanja Velikost (m2) NAMEN 

1 
1488/8 k. o. Pijava 

Gorica pot  28 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

2 
1538/4 k.o. Pijava 

Gorica pot 7 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

3 
1533/15 k.o. Pijava 

Gorica pot 103 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

4 
1533/24 k.o. Pijava 

Gorica pot 13 
uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

5 
1527/16 k.o. Pijava 

Gorica pot 18 
uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

 
6 

1552/5 k.o. Pijava 
Gorica pot 18 

uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

7 
1552/9 k.o. Pijava 

Gorica pot 4 
uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

8 *51 k.o. Gradišče travnik 302 
Ureditev vaškega jedra 
Smrjene 

9 2142 k.o. Rudnik Barjanski travnik 7066 
Ureditev športnega otroškega 
igrišča na Lavrici 

10 487 k.o. Gradišče 
Njiva, Barjanski 

travnik del, 6400  
Ureditev priključka za naselje 
Gradišče 

11 
1461/6 k.o. Pijava 

gorica Barjanski travnik del, 126 Čistilna naprava Pijava Gorica 

12 
1706 k.o. Pijava 

Gorica Barjanski travnik del, 42 
Kanalizacija Pijava Gorica-
črpališče 1 
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13 

1580 k.o. Pijava 
Gorica, po 
parcelaciji: 

1580/1 k.o. P.G. travnik del, 44 
Kanalizacija Pijava Gorica-
črpališče 2 

14 

1602/8 in 1620/9 k.o. 
P.G. po parcelaciji 
1620/1 k.o. Pijava 

Gorica travnik 56 
Kanalizacija Pijava Gorica-
črpališče 3 

15 
1412/6, 1412/7  1414/3  
vse k.o. Pijava Gorica njiva 

del, vse 
skupaj 52 

Kanalizacija Pijava Gorica-
črpališče 4 

16 
1432 k.o. Pijava 

Gorica njiva, travnik del, 45  
Kanalizacija Pijava Gorica-
črpališče 5 

17 
1412/3 k.o. Pijava 

Gorica njiva 351 
Kanalizacija Pijava Gorica-
črpališče 4 

18 1911/3 k.o. Rudnik Barjanski travnik del, 130 Ureditev povezovalne ceste 

19 558/4 k.o. Gradišče 

Ekstenzivni 
sadovnjak, 

stanovanjska 
stavba, garaža  del, 48  

Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (v naravi je 
cesta) 

20 31/4 k.o. Gradišče zemljišče (pot) 142 
uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

21 

 
 

273/5 k.o. Gradišče zemljišče (gozd) del, 100 
uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

22 

402/4 k.o. Gradišče 
(po parcelaciji 402/7 

in 402/8) 
 zemljišče, stavba del, 1000 Ureditev centra v Gradišču 

23 273/38 k.o. Gradišče zemljišče (stavba) 
po odmeri 

50-60 

Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (v naravi 
bo asfaltirana cesta) 

24 
11/7, 11/8 k.o. 

Gradišče 
zemljišče (pot, 

travnik) 
del, po 
odmeri 

Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (v naravi je 
cesta) 

25 473/1 k.o. Lanišče njiva 545 knjižnica 

26 475/9 k.o. Lanišče dvorišče 688 knjižnica 

27 475/10 k.o. Lanišče 

travnik, 
gospodarsko 

poslopje 
639, 

9 knjižnica 

28 475/12 k.o. Lanišče travnik 774 knjižnica 

29 
1379/1, 1379/2 k.o. 

Rudnik gozd del, 679 Vodohran Orle 

30 487 k.o. Gradišče kmetijsko zemljišče del, 5200 Čistilna naprava Gradišče 

31 1949/3 k.o. Rudnik kmetijsko zemljišče del, 60 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim  
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32 1947/1 k.o. Rudnik kmetijsko zemljišče del, 240 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

33 
1365/10 k.o. Pijava 

Gorica 
kmetijsko zemljišče 

(v naravi je pot) 91 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

34 848/3 k.o. Lanišče 
travnik, 

stanovanjska stavba del, 4 
Ureditev pločnika na Šmarski 
cesti 

35 
226, 227 k.o. 

Gradišče zemljišče del, 550 
Ureditev parkirišča športnega 
igrišča 

36 598/4 k.o. Gradišče zemljišče 647 Vodohran Kopanke 

37 
596/1, 597/1 k.o. 

Gradišče zemljišče 
del po 
odmeri 

Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (v naravi je 
cesta) 

38 647/1 k.o. Lanišče zemljišče (travnik) 488 
Ureditev dodatnih javnih 
površin 

39 2252/1 k.o. Rudnik Barjanski travnik del, 200 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

40 2237/4 k.o. Rudnik Barjanski travnik del, 75 Vodovod 

41 416/2 k.o. Rudnik njiva, stavba del, 200 Vodohran Orle 

42 2593/2 k.o. Lanišče njiva 40 Ureditev ceste (Dole) 

43 495/4 k.o. Lanišče travnik 329 
Ureditev okolice vrtca 
Škofljica 

44 467/1 k.o. Lanišče travnik 3442 
Ureditev okolice vrtca 
Škofljica 

45 465/3 k.o. Lanišče gozd 2035 
Ureditev okolice vrtca 
Škofljica 

46 394/1 k.o. Rudnik 

ekstenzivni 
sadovnjak, 

stanovanjska  
stavba 389 Ureditev središča na Orlah 

47 475/12 k.o. Lanišče pozidano zemljišče del, 400 Ureditev knjižnice 

48 647/2 k.o. Lanišče zemljišče del, 100 Ureditev postaje in pločnika 

49 641/7 k.o. Lanišče zemljišče 
del, po 
odmeri Razširitev ceste 

50 2395/1 k.o. Lanišče  zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

100) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

51 2328/1 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmer (cca. 

45) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

52 1911/3 k.o. Rudnik zemljišče 381 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

53 1911/18 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

500) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

54 1960/2 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

500) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

55 1960/1 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

100) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

56 1961/2 k.o. Rudnik  zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

50) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

57 1975/1 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri 

 (cca. 80) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 
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58 1968/5 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

150) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

59 1968/10 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

50) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

60 1968/8 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

50) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

61 1968/1 k.o. Rudnik zemljišče 

del, po 
odmeri (cca. 

70) 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

62 2317/1 k.o. Rudnik zemljišče 
del, po 
odmeri 

Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

63 
646/0 k.o. Karlovško 

predmestje zemljišče 2068 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

64 2334/1 k.o. Rudnik zemljišče 1230 
Ureditev povezovalne ceste 
Škofljica - Rudnik 

65 
1484/1, 1484/2 k.o. 

Pijava Gorica zemljišče 
del, po 
odmeri 

Ureditev ceste in pločnika na 
Pijavi Gorici 

66 245/21 k.o. Gradišče zemljišče 284 
Ureditev ceste Vrh nad 
Želimljami 

67 
1484/6 k.o. Pijava 

Gorica zemljišče 
del, po 
odmeri 

Ureditev ceste in pločnika na 
Pijavi Gorici 

68 
1786/4 k.o. Pijava 

Gorica zemljišče 
del, po 
odmeri 

Ureditev ceste in pločnika na 
Pijavi Gorici 

69 2235 k.o. Rudnik zemljišče 1658 Ureditev ceste 

70 

658/18, 658/21, 
658/24, 656/4, 656/7, 
656/25 k. o. Gradišče zemljišča 1203 

Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (brezplačni 
prenos ceste) 

71 271/9 k.o. Želimlje zemljišče 476 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (brezplačni 

prenos ceste) 

 
72 

1465/1 k.o. Pijava 
Gorica 

zemljišče 
del,  

po odmeri 
Ureditev pločnika na Pijavi 

Gorici 

73 
1467/0 k.o. Pijava 

Gorica 
zemljišče 

del,  
po odmeri 

Ureditev pločnika na Pijavi 
Gorici 

74 
1484/1 k.o. Pijava 

Gorica 
zemljišče 

del,  
po odmeri 

Ureditev pločnika na Pijavi 
Gorici 

75 737/72 k.o. Lanišče zemljišče 32 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (ureditev  

ceste) 

76 737/71 k.o. Lanišče zemljišče 212 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (ureditev  

ceste) 

77 120/6 k.o. Lanišče zemljišče 
del,  

po odmeri 
Ureditev ceste 

78 445/4 k.o. Lanišče zemljišče 136 
Uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (brezplačni 

prenos dela ceste) 

79 
1682/3 k.o. Pijava 

Gorica 
 

zemljišče 
 

167 
 

Vrtina Brezova noga (7113-
52/2014) 

80 
396/0 k.o. Rudnik 

 
zemljišče s stavbo 

za rušenje 
440 

 
igrišče Orle (7113-7/2010) 
 

81 
467/1 

k.o. Lanišče 
 

zemljišče 
 

del po 
odmeri 

 

Ureditev parkirišča za vrtec 
na Mijavčevi ulici (7113-
37/2014) 
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82 
495/4 

k.o. Lanišče 
 

zemljišče 
 

329 
 

Ureditev parkirišča za vrtec 
na Mijavčevi ulici (7113-
37/2014) 
 

83 
492/5 

k.o. Lanišče 
 

zemljišče 
 

38 
 

Ureditev parkirišča za vrtec 
na Mijavčevi ulici (7113-
37/2014) 
 

84 
465/3 

k.o. Lanišče 
 

zemljišče 
 

2035 
 

Ureditev parkirišča za vrtec 
na Mijavčevi ulici (7113-
37/2014) 
 

85 403 k.o. Gradišče zemljišče 118 Ureditev ceste 

86 
668/56 

k.o. Gradišče zemljišče 115 
Ureditev ceste in komunalne 
infrastrukture (7113-55/2014) 

87 
237/0 
238/0  

k.o. Želimlje 
zemljišče 

 

7901 
5004 

 

Pridobivanje gozdnega in 
kmetijskega zemljišča za 
potrebe lokalne skupnosti 

88 
418/2 

k.o. Rudnik zemljišče 
del po 
odmeri Ureditev ceste na Orlah 
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2. RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – PRODAJA 

Zap. št.  PARCELA 
Opis predmeta 
pridobivanja 

Velikost 
(m2) NAMEN 

1 
1785/13 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 152 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

2 
1782/4 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 9 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

3  
1782/5 k.o. Pijava 

Gorica  dvorišče, JD 10 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

4 
1782/9 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 28 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

5 
1782/8 k.o. Pijava 

Gorica Dvorišče, JD 52 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

6 
1782/10 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 21 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

7 
1785/6 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 28 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

8 
1782/3 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 16 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

9 
1782/11 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 15 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

10 
1784/12 k.o. Pijava 

Gorica pot, JD 57 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

11 
1785/10 k.o. Pijava 

Gorica dvorišče, JD 53 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

12 
1784/11 k.o. Pijava 

Gorica pot, JD 34 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

13 145/1 k.o. Lanišče zemljišče (njiva) 560 prodaja 

14 120/3 k.o. Lanišče 
zemljišče 
(travnik) 983 prodaja 

15 456/2 k.o. Lanišče zemljišče (gozd) 631 prodaja 

16 593/4 k.o. Lanišče 
zemljišče 
(travnik) 403 prodaja 

17 2061/375 k.o. Rudnik 

zemljišče 
(Barjanski 

travnik) 531 prodaja 

18 970 k.o. Želimlje 
zemljišče 
(travnik) 975 prodaja 

19 1933 k.o. Rudnik 

zemljišče 
(Barjanski 

travnik) 2079 prodaja 

20 816 k.o. Želimlje zemljišče (njiva) 1967 prodaja 
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21 120/1 k.o. Lanišče 
zemljišče, 

stavba 583 prodaja 

22 1948/1 k.o. Rudnik 
Barjanski 

travnik 586 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

23 
2332 k.o. Rudnik (JZ 

del) 
Pot, Javno 

dobro del, 410 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 

24 251/0 k.o. Želimlje Gozd  1467 prodaja 

25 250/4 k.o. Želimlje Gozd 131 prodaja 

26 249/0 k.o. Želimlje Gozd 2.162,5 prodaja 

27 248/0 k.o. Želimlje Gozd 1.368,5 prodaja 

28 250/1 k.o. Želimlje Gozd 3.425,5 prodaja 

29 90/2 k.o. Gradišče njiva 274 prodaja 

30 241/0 k.o. Gradišče travnik 414 prodaja 

31 43/0 k.o. Gradišče gozd 4.053 prodaja 

32 35/2 k.o. Gradišče travnik 131 prodaja 

33 90/3 k.o. Gradišče njiva 22,5 prodaja 

34 240/0 k.o. Gradišče njiva 495,5 prodaja 

35 35/1 k.o. Gradišče travnik 143 prodaja 

36 260/0 k.o. Gradišče gozd 730 prodaja 

37 35/50 k.o. Gradišče travnik 18 prodaja 

38 67/19 k.o. Gradišče pašnik 8,75 prodaja 

39 273/49 k.o. Gradišče pot 86,5 Prodaja 

40 166/2 k.o. Gradišče travnik 74,25 Prodaja 

41 67/1 k.o. Gradišče pot 167,5 Prodaja 

42 273/1 k.o. Gradišče travnik 97,7 Prodaja 

43 35/24 k.o. Gradišče travnik 38 prodaja 

44 47/0 k.o. Gradišče gozd 1509,75 Prodaja 

45 67/20 k.o. Gradišče pašnik 1,75 Prodaja 

46 46/0 k.o. Gradišče gozd 1975 prodaja 

47 616/22 k.o. Gradišče zemljišče 

del po 
odmeri, 
cca 15 

Uskladitev 
zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim 
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RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - MENJAVE ZEMLJIŠČ 

 

 

ZEMLJIŠČA OBČINE    ZEMLJIŠČA ZA MENJAVO   
Zap. 
št.  PARCELA 

Velikost 
(m2) 

Opis predmeta 
pridobivanja PARC. ŠT. 

Velikost 
(m2) 

Opis predmeta 
pridobivanja 

1 

1785/15, 
1548/3  
k.o. Pijava Gorica 

133 
29 
 

dvorišče, JD 
stan. stavba, JD 

1548/11 k.o. Pijava 
Gorica 

47 pot 

2 

1785/7, 
1785/7 k.o. Pijava 
Gorica 

121 
64 

dvorišče, JD 
zemljišče pod 

stavbo, JD 

1550/5 k.o. Pijava 
Gorica 

23 pot 

3 

1785/17 k.o. Pijava 
Gorica 

118 dvorišče, JD 

1548/6, 
1548/8 in 
1548/9 k.o. Pijava 
Gorica 

12 
3 
2 

dvorišče 
pot 

dvorišče 

4 
1784/13  
k.o. Pijava Gorica 

18 
pot, JD 

1556/1, 
1556/2 k.o. Pijava 
Gorica 

110, 
23 

pot, 
pot 

 

5 

1786/15, 
1786/17 k.o. Pijava 
Gorica 

283 
837  

cesta 
cesta 

618/11 k.o. Gradišče, 
623/4 k.o. Gradišče, 
623/3 k.o. Gradišče, 
623/5 k.o. Gradišče, 
1716/3 k.o. Pijava 
Gorica, 
1262/4 k.o. Pijava 
Gorica 

273 
9 
7 

248 
518 

 
71 

gozd 
pot 
pot 
pot 

barjanski 
travnik 

 
dvorišče 

6 
1827/5 in 
827/2 k.o. Želimlje 

del 
del 

pot, JD 
pot, JD 884/2 k.o. Želimlje del travnik 

7 

1789/3, 
1790/4 k.o. Pijava 
Gorica 

36 
del 

pot, JD 
pot, JD 

 
1072/9 k.o. Gradišče del gozd 

8 
1785/14 k.o. Pijava 
Gorica 

71 
pot, JD 

1490/4 k.o. Pijava 
Gorica 

3 pot 

9 2356/3 k.o. Lanišče 
del po 
odmeri 

pot, JD 
667/202, 667/203 k.o. 
Lanišče 

Del po 
odmeri 

pot, JD 

10 
1757, 1796 k.o. 
Gradišče 

del 
450 

zemljšče (pašnik, 
pot) 

gospodarsko 
poslopje, 
neplodno 

273/8 k.o. Gradišče 830 
zemljišče 
(gozdno, 

kmetijsko) 

11 
20/1, 20/2, 20/3 k.o. 
Gradišče 

del po 
odmeri 

(razdružitev 
solastnine 
ali prodaja) 

zemljišče 
20/1, 20/2, 20/3 k.o. 
Gradišče 

del po 
odmeri 

zemljišče 

12 

1797/5 k.o. Želimlje 
(po parcelaciji 
1797/29, 
1797/28,1797/31, 
1797/30 vse k.o. 
Želimlje) 

del, po 
odmeri 

zemljišče, 
cesta 

160/2, 161/5,162/2  
(po parcelaciji 
162/11, 162/12) 
vse k.o. Želimlje 

del, po 
odmeri 

zemljišče 

13 2350/2 k.o. Lanišče 

 
 
 

241 

zemljišče 
(uskladitev ZK 

stanja z 
dejanskim – 

cesta) 

866/3 k.o. Lanišče 243 zemljišče 
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3. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

Pridobitev enega novega osebnega vozila z namenom zamenjave dotrajanih osebnih vozil. 

 

 

14 
1797/30  

k.o. Želimlje 
90 zemljišče 

161/5, 162/12 
obe k.o. Želimlje 

129 zemljišče 

15 
1797/31  

k.o. Želimlje 
125 zemljišče 

del 160/3 k.o. 
Želimlje 

125 zemljišče 

16 
1761/29  

k.o. Gradišče 
29 zemljišče 

del 669/5 k.o. 
Gradišče 

29 zemljišče 

17 
1776/2 in 1776/3 

k.o. Pijava Gorica 
109 zemljišče 

1409/2 in 1409/6 obe 
k.o. Pijava Gorica 

529 zemljišče 

18 
1911/18  

k.o. Rudnik 
225 zemljišče 1911/19 k.o. Rudnik 225 zemljišče 

19 
247/2 

k.o. Gradišče v 
deležu 1/12 

95,58 

zemljišče 
(Ureditev ceste 

Vrh nad 
Želimljami) 

245/21 in 245/23 k.o. 
Gradišče 

380 zemljišče 

20 
1790/9 

k.o. Pijava Gorica 
del po 
odmeri 

zemljišče 
1570, *120/1, 1569/2, 

1568/2 vse k.o. 
Pijava Gorica 

deli po 
odmeri 

zemljišče 

21 
1767/2 

k.o. Gradišče 
121 zemljišče 1038/1 k.o. Gradišče 121 zemljišče 

22 
644/3 

k.o. Lanišče 
del po 
odmeri 

zemljišče 
647/2  

k.o. Lanišče 
del po 
odmeri 

zemljišče 
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4. UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI V LETIH  2015 IN 2016 

 

Občina Škofljica bo skrbela za pravno in dejansko urejenost svojih objektov, jih vzdrževala in gospodarno 

upravljala z njimi. 

 

Za leti 2015 in 2016 je predvideno oddajanje v najem: 

- Zdravstvena postaja Škofljica (splošna ordinacija, zobozdravstvena ordinacija, patronažna služba, 
lekarna); 

- Večnamenska športna dvorana Škofljica; 

- kulturna dvorana Škofljica; 

- društvena soba v objektu občinske uprave Občine Škofljica; 

- kulturna dvorana Lavrica; 

- kulturni dom Pijava Gorica; 

- Grad Lisičje; 

- stanovanja v OŠ Želimlje; 

- 2 neprofitna stanovanja v hiši na Pijavi Gorici; 

- hiša Smrjene; 

- grobni prostori na pokopališčih Trate in Želimlje; 

- mrliška vežica Trate in Želimlje. 
 

Zakupi zemljišč so predvideni za leti 2015 in 2016 na naslednjih parc. št.:  

- 729/2 k.o. Lanišče; 

- 1933 k.o. Rudnik; 

- 207/6 k.o. Želimlje; 

- 224/21 in 807/2 k.o. Želimlje; 

- 1701/3 k.o. Lanišče; 

- 145/1 k.o. Lanišče. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


