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OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr. in 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne
objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 1. nadaljevanju 5. seje, dne
28.5.2015 sprejel

O D L O K
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE IL. BISTRICA ZA LETO 2014
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014, zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

V EUR

S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

12.937.239

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.515.617

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

9.592.048

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

8.488.632

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

862.682

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

240.734

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

923.569

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.

734.763

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

7.601

712

DENARNE KAZNI

12.582

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

1.095

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

167.528

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

56.556

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

56.264

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

1.006

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.006

0

292

1

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.

741

PREJETA SRED.IZ DRŽ.PR.IZ SRED.PRORAČUNA eu

1.743.634

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)

12.734.286

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

3.268.235

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

694.701

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.

127.793

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

46.909

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

232.802

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.053.355

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.147.733

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.147.733

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

96.461

431

INVEST.TR.PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,KI NISO PR.UPOR.

89.366

432

INVEST.TR.PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

7.095

II.

III.

75

IV.

750
751
752

44

2.364.060

2.166.030

4.221.857
467.126

336.260

202.953

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V EUR

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

-

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

-

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

442

0

PREJETA MINUS DANA POSOJ.IN SPR.KAP.DEL.(IV.-V.)

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

55

0

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI.

500

2.365.116

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

440

50

620.426

VII.

0

V EUR

ZADOLŽEVANJE (500)

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

326.099

2

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

326.099

IX.
X.

POVEČANJE (ZMANJŠ.)SRED.NA RAČ.(I+IV+VII-II-V-VIII)

-123.146

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII-VIII)

-326.099

XI.

NETO FINANCIRANJE ( VI+X-IX)

-202.953

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRET .LETA

287.739

Občina Ilirska Bistrica je v letu 2014 po vseh treh bilancah proračuna realizirala 12.937.239 evrov
prihodkov in 13.060.385 evrov odhodkov. Razlika prihodkov nad odhodki tekočega leta – primanjkljaj
po vseh treh bilancah znaša 123.146 evrov.
Sredstva na računu znašajo 163.532 evrov, kar predstavlja 123.146 primanjkljaja tekočega leta ter
287.739 evrov presežka prihodkov iz preteklih let ter 1.060 evrov primanjkljaja odhodkov iz preteklih
let. Pri pregledu finančne dokumentacije smo ugotovili, da je bilo v preteklih letih na prihodkovni
strani premalo knjiženo za 2.295 evrov prihodkov ter 3.356 evrov odhodkov.

2. člen
Občinski svet Občine Il. Bistrica se je februarja 2014 obvezal, da bo na postavki Proračunska rezerva
zagotovil potreba sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, ki je prizadela nekatere vasi Občine
Ilirska Bistrica.
S proračunom za leto 2014 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 202.000 evrov, in sicer za
namen odprave posledic škode zaradi naravne nesreče – žledu in poplav, nastalih ob izrednih
vremenskih razmerah v mesecu januarju 2014 ter mesecu februarju 2014, zaradi česar je ARSO dne
2.2.2014 razglasil rdeči alarm.
V letu 2014 se je porabila celotna rezerva in sicer:
 5.951 evrov za pripravo malic ter za druge manjše stroške,
 51.614 evrov za plinsko olje,
 8.494 evrov za stroške prevoza,
 131.782 evrov za gradbena dela na prizadetih območjih,
 4.159 evrov za nadomestila plač za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Skupna sredstva obvezne rezerve in sicer s sredstvi iz preteklih let (109.046 evrov), novimi sredstvi
(202.000 evrov),poraba v letu 2014 (202.000 evrov) ter povračilo stroškov uporabe agregata s strani
Ministrstva za infrastrukturo na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda v višini 21.802
evrov, so v letu 2014 znašala 130.849 evrov in se prenašajo v leto 2015.

3. člen
Na podlagi 41. člena stanovanjskega zakona je bila s proračunom za leto 2014 oblikovana
proračunska rezerva po stanovanjskem zakonu v višini 9.000 evrov.
Sredstva so se v letu 2014 koristila v višini 1.795 evrov in sicer za beljenje stopnišč v stanovanjskih
blokih, barvanje fasade na blokih, popravilo instalacij ter razna investicijska dela.
Skupna sredstva rezervnega sklada in sicer s sredstvi preteklih let na dan 31.12.2014 znašajo 65.130
evrov.

3

4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014, so:
- splošni del proračuna - bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja
- posebni del proračuna - realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana,
občinske uprave, krajevnih skupnosti
- obrazložitve - obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih
programov
- obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR.

5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 z vsemi prilogami se objavi
na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

Številka: 410-15/2015
Ilirska Bistrica, dne 28.5.2015

Župan:
Emil Rojc l.r.
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I. SPLOŠNI DEL
KS BITNJA

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

VELJ.PR.2014

ZR 2014

8.888

6.205

TEKOČI PRIHODKI

128

180

71 NEDAVČNI PRIHODKI

128

180

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

128

180

8

0

120

180

74 TRANSFERNI PRIHODKI

8.760

6.025

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

8.760

6.025

8.760

6.025

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.888

5.794

40 TEKOČI ODHODKI

8.638

5.794

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

8.638

5.794

4021 Posebni material in strotive

1.117

1.040

400

339

650

650

5.869

3.513

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI

602

2

250

250

250

250

250

250

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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607

I. SPLOŠNI DEL
KS D.ZEMON

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

20.554

7.419

TEKOČI PRIHODKI

140

186

71 NEDAVČNI PRIHODKI

140

186

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

140

186

7102 Prihodki od obresti

20

6

7103 Prihodki od premoženja

120

180

74 TRANSFERNI PRIHODKI

20.414

7.233

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

20.414

7.233

20.414

7.233

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

20.554

6.089

40 TEKOČI ODHODKI

20.066

6.089

20.066

6.089

3.050

524

450

412

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

200

200

7.193

4.951

9.173

2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

488

0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

488

0

488

0

4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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22.142

I. SPLOŠNI DEL
KS HARIJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

22.078

8.852

TEKOČI PRIHODKI

368

540

71 NEDAVČNI PRIHODKI

368

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

368

540

8

0

360

540

74 TRANSFERNI PRIHODKI

21.710

8.312

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

21.710

8.312

21.710

8.312

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

22.078

8.200

40 TEKOČI ODHODKI

21.968

8.090

21.968

8.090

11.921

705

2.150

2.010

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje

100

65

7.447

5.303

350

7

110

110

110

110

4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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879

I. SPLOŠNI DEL
KS HRUŠICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

14.664

4.608

TEKOČI PRIHODKI

150

211

71 NEDAVČNI PRIHODKI

150

211

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

150

211

7102 Prihodki od obresti

10

1

7103 Prihodki od premoženja

140

210

74 TRANSFERNI PRIHODKI

14.514

4.397

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

14.514

4.397

14.514

4.397

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

14.664

1.514

40 TEKOČI ODHODKI

14.664

1.514

14.664

1.514

2.650

281

550

487

5.382

744

6.082

2

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
110

6.855

I. SPLOŠNI DEL
KS IL.BISTRICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

112.069

3.920

TEKOČI PRIHODKI

870

850

71 NEDAVČNI PRIHODKI

870

850

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

870

850

870

850

74 TRANSFERNI PRIHODKI

111.199

3.070

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

111.199

3.070

111.199

3.070

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

112.069

10.976

40 TEKOČI ODHODKI

100.069

2.472

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

490

490

4000 Osnovne p
plače

430

430

4001 Splošni dodatki

60

60

99.579

1.982

3.010

662

750

512

8.261

55

4026 Najemnine in zakupnine

760

751

4029 Drugi operativni odhodki

86.798

2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

12.000

8.504

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

12.000

8.504

12.000

8.504

400 Osnovne plače

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje

41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
111

102.865

I. SPLOŠNI DEL
KS JASEN

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

VELJ.PR.2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

ZR 2014

10.448

6.352

TEKOČI PRIHODKI

8

1.670

71 NEDAVČNI PRIHODKI

8

1.670

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8

180

7102 Prihodki od obresti

8

0

7103 Prihodki od premoženja

0

180

0

1.490

0

1.490

74 TRANSFERNI PRIHODKI

10.440

4.682

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

10.440

4.682

10.440

4.682

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

10.448

2.576

40 TEKOČI ODHODKI

10.448

2.576

10.448

2.576

2.900

681

1.100

686

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve

0

4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje

200

0

4.019

1.137

2.229

72

4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
112

2.306

I. SPLOŠNI DEL
KS JELŠANE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

78.132

44.647

TEKOČI PRIHODKI

30.917

35.989

71 NEDAVČNI PRIHODKI

30.917

35.989

240

199

7102 Prihodki od obresti

60

19

7103 Prihodki od premoženja

180

180

30.677

35.790

30.677

35.790

74 TRANSFERNI PRIHODKI

47.215

8.658

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

47.215

8.658

47.215

8.658

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

78.132

21.259

40 TEKOČI ODHODKI

78.132

18.163

75.001

18.163

23.000

3.335

7.126

6.981

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje

400

0

10.625

7.777

33.850

70

1.500

1.465

4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.500

1.465

1.631

1.631

1.631

1.631

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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70.636

I. SPLOŠNI DEL
KS KNEŽAK

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

60.180

36.919

TEKOČI PRIHODKI

11.010

11.729

71 NEDAVČNI PRIHODKI

11.010

11.729

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

11.010

11.729

10

0

11.000

11.729

74 TRANSFERNI PRIHODKI

49.170

25.190

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

49.170

25.190

49.170

25.190

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

60.180

38.792

40 TEKOČI ODHODKI

35.180

28.293

34.680

28.293

7.592

5.555

1.393

1.279

165

165

23.835

21.223

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

1.695

71

500

500

500

500

500

500

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

25.000

9.999

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

25.000

9.999

25.000

9.999

41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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2.456

I. SPLOŠNI DEL
KS KOSEZE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

19.435

11.046

TEKOČI PRIHODKI

128

446

71 NEDAVČNI PRIHODKI

128

361

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

128

361

8

1

120

360

0

85

0

85

74 TRANSFERNI PRIHODKI

19.307

10.600

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

19.307

10.600

19.307

10.600

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

19.436

13.046

40 TEKOČI ODHODKI

17.656

12.008

17.656

12.008

10.695

8.638

1.514

1354

40

40

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

560

558

4.093

1.412

754

6

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.780

1.038

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.780

1.038

1.780

1.038

4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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3.272

I. SPLOŠNI DEL
KS KUTEŽEVO

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

14.307

7.000

TEKOČI PRIHODKI

725

637

71 NEDAVČNI PRIHODKI

8

637

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8

0

8

0

717

637

717

637

74 TRANSFERNI PRIHODKI

13.582

6.363

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

13.582

6.363

13.582

6.363

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

14.307

10.554

40 TEKOČI ODHODKI

14.307

10.054

13.807

10.054

2.867

694

6.845

6.269

4.095

3.091

500

500

500

500

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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4.446

I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

KS NOVOKRAČINE
VELJ.PR.2014

ZR 2014

11.808

5.484

TEKOČI PRIHODKI

170

241

71 NEDAVČNI PRIHODKI

170

241

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

170

241

7102 Prihodki od obresti

10

1

7103 Prihodki od premoženja

160

240

74 TRANSFERNI PRIHODKI

11.638

5.243

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

11.638

5.243

11.638

5.243

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

11.808

5.047

40 TEKOČI ODHODKI

11.808

4.747

11.508

4.747

4.388

1.652

1.350

1.202

2.461

1.890

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI

3.309

3

300

300

250

250

250

250

50

50

50

50

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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5.645

I. SPLOŠNI DEL
KS OSTR.BRDO

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

50.486

7.705

TEKOČI PRIHODKI

140

185

71 NEDAVČNI PRIHODKI

140

185

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

140

185

7102 Prihodki od obresti

20

5

7103 Prihodki od premoženja

120

180

74 TRANSFERNI PRIHODKI

50.346

7.520

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

50.346

7.520

50.346

7.520

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

50.486

6.014

40 TEKOČI ODHODKI

44.729

2.257

44.729

2.257

3.747

1.497

200

120

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

450

351

17.931

288

22.401

1

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.757

3.757

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.757

3.757

4202 Nakup opreme

2.000

0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

3.757

3.757

4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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20.293

I. SPLOŠNI DEL
KS PODGRAD

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

79.470

23.891

TEKOČI PRIHODKI

2.540

1.951

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.540

1.951

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.540

1.951

7102 Prihodki od obresti

1.220

636

7103 Prihodki od premoženja

1.320

1.315

74 TRANSFERNI PRIHODKI

76.930

21.940

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

76.930

21.940

76.930

21.940

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

79.470

26.958

40 TEKOČI ODHODKI

70.663

18.451

70.663

18.451

3.123

633

1.920

1.737

210

209

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje

400

323

23.117

15.531

4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI

41.893

18

400

100

200

0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

200

0

200

100

200

100

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

8.407

8.407

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.407

8.407

8.407

8.407

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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73.951

I. SPLOŠNI DEL
KS PREGARJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

31.987

10.762

TEKOČI PRIHODKI

2.160

2.708

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.160

2.708

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.160

2.708

40

8

2.120

2.700

74 TRANSFERNI PRIHODKI

29.827

8.054

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

29.827

8.054

29.827

8.054

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

31.987

15.717

40 TEKOČI ODHODKI

28.487

13.967

28.487

13.967

9.337

3.199

1.920

1.860

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

1.000

0

4025 Tekoče vzdrževaje

12.847

8.904

4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

3.383

4

1.750

1.750

1.150

1.150

1.150

1.150

600

600

600

600

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.750

0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.750

0

1.750

0

41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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28.550

I. SPLOŠNI DEL
KS PREM

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

37.307

21.960

TEKOČI PRIHODKI

4.270

4.598

71 NEDAVČNI PRIHODKI

4.270

4.598

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

4.270

4.598

15

2

4.240

4.596

74 TRANSFERNI PRIHODKI

33.037

17.362

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

33.037

17.362

33.037

17.362

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

37.307

25.330

40 TEKOČI ODHODKI

26.167

14.190

26.167

14.190

7.250

3.261

1.300

1.200

13.265

9.724

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

4.352

5

50

50

50

50

50

50

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

11.090

11.090

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.090

11.090

11.090

11.090

41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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10.516

I. SPLOŠNI DEL
KS REČICA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

12.385

8.730

TEKOČI PRIHODKI

15

1

71 NEDAVČNI PRIHODKI

15

1

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

15

1

15

1

74 TRANSFERNI PRIHODKI

12.370

8.729

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

12.370

8.729

12.370

8.729

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.385

8.607

40 TEKOČI ODHODKI

12.385

8.607

12.385

8.607

2.255

896

400

333

9.519

7.183

211

195

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
122

14

I. SPLOŠNI DEL
KS STAROD

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

12.840

7.080

TEKOČI PRIHODKI

10

1.271

71 NEDAVČNI PRIHODKI

10

1.271

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

10

1.271

7102 Prihodki od obresti

10

1

7103 Prihodki od premoženja

0

1.270

74 TRANSFERNI PRIHODKI

12.830

5.809

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

12.830

5.809

12.830

5.809

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.840

3.825

40 TEKOČI ODHODKI

11.881

3.825

11.881

3.825

5.183

2.491

550

492

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

202

202

2.646

638

3.300

2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

959

0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

959

0

959

0

4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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5.328

I. SPLOŠNI DEL
KS ŠEMBIJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

47.845

39.006

TEKOČI PRIHODKI

2.510

2.559

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.510

2.559

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.510

2.559

70

1

2.440

2.558

74 TRANSFERNI PRIHODKI

45.335

36.447

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

45.335

36.447

45.335

36.447

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

47.845

37.574

40 TEKOČI ODHODKI

19.447

9.176

19.447

9.176

8.600

3.429

1.350

1.316

5.871

4.428

3.626

3

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

28.398

28.398

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

28.398

28.398

28.398

28.398

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
124

4.564

I. SPLOŠNI DEL
KS TOPOLC

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

25.733

10.216

TEKOČI PRIHODKI

130

2.906

71 NEDAVČNI PRIHODKI

130

2.906

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

130

2.890

7102 Prihodki od obresti

10

4

7103 Prihodki od premoženja

120

2.886
16

714 Drugi nedavčni prihodki

16

7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI

25.603

7.310

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

25.603

7.310

25.603

7.310

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

25.733

6.456

40 TEKOČI ODHODKI

24.622

5.345

24.622

5.345

2.800

432

701

701

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

300

0

8.153

4.020

12.668
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.111

1.111

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.111

1.111

1.111

1.111

4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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12.846

I. SPLOŠNI DEL
KS VRBOVO

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

29.006

19.215

TEKOČI PRIHODKI

1.370

1.299

71 NEDAVČNI PRIHODKI

10

2

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

10

2

10

2

1.360

1.297

1.360

1.297

74 TRANSFERNI PRIHODKI

27.636

17.916

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

27.636

17.916

27.636

17.916

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

29.006

18.490

40 TEKOČI ODHODKI

20.672

10.366

20.672

10.366

4.147

1.547

7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

300

0

14.646

8.818

1.579

1

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

8.334

8.124

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.334

8.124

8.334

8.124

4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode

4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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9.704

I. SPLOŠNI DEL
KS ZABIČE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (71+73+74)

VELJ.PR.2014

ZR 2014

16.726

7.457

TEKOČI PRIHODKI

6.231

2.654

71 NEDAVČNI PRIHODKI

6.231

2.654

128

181

8

1

120

180

6.103

2.473

6.103

2.473

74 TRANSFERNI PRIHODKI

10.495

4.803

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

10.495

4.803

10.495

4.803

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

16.726

5.396

40 TEKOČI ODHODKI

16.726

5.396

16.726

5.396

6.499

3.742

1.482

1.374

8.740

278

5

2

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev proračuna EU
7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz predpristopnih pomoči EU

400 Osnovne plače
4000 Osnovne p
plače
4001 Splošni dodatki
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in strotive
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževaje
4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov,proj.dok. in nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.trasf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač.up.
4310 Inv.transf. Javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž.ali obč.
III. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRET.LETA
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3.083

128

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
ZA LETO 2014
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

129

130

UVOD
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in
realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine Ilirska Bistrica za leto 2014.
Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva
členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna vsebuje:
a) splošni del zaključnega računa proračuna,
b) posebni del zaključnega računa proračuna in
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:
- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.
Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med
proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa
proračuna do konca proračunskega leta.
Za Občino Ilirska Bistrica je za leto 2014 sprejeti proračun, proračun za leto 2014, ki je bil sprejet na 3.
redni seji občinskega sveta dne 11.12.2014, veljavni plan pa je proračun s prerazporeditvami,ki jih je
sprejel župan v skladu s 6. členom Odloka o proračuna Ilirska Bistrica za leto 2014.
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:
- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

1.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe
makroekonomskih gibanj med letom
Plan proračuna občine Ilirska Bistrica za leto 2014 je bil pripravljen na podlagi:
- izhodišč Ministrstva za finance za pripravo plana proračuna za leto 2014,
- predhodnih podatkih Ministrstva za finance o izračunu primerne porabe občin, zneskih
prihodkov občine iz glavarine in zneskih finančne izravnave,
- že izdanih sklepih oziroma predvidenih sklepih ministrstev o sofinanciranju posameznih
programov oziroma investicij.
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 zajema tudi proračun krajevnih skupnosti.
Zaradi spremembe višin in virov prihodkov ter odhodkov, kakor tudi spremembe sredstev na računu
med ocenjenimi sredstev prenosa v sprejetem proračunu za leto 2014 so bile skladno s 6. členom
odloka opravljene tudi potrebne prerazporeditve sredstev.
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ZR 2006

ZR 2007

Prihodki

12.232.060

9.834.374

11.643.164 13.687.357 12.855.236 14.117.756 16.885.397 13.487.419 12.937.239

ZR 2008

Odhodki

14.111.605

9.111.370

11.968.391 14.968.323 14.674.242 15.641.100 16.959.802 12.970.423 12.734.286

-1.879.545

723.004

-325.227

ZR 2009

-1.280.966

ZR 2010

-1.819.006

ZR 2011

-1.523.344

ZR 2012

-74.405

ZR 2013

516.996

ZR 2014

-202.953

Tabela 1 Primerjava realizacije po letih

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku
ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna
V spodnjih tabelah je prikazana realizacija proračuna po letih:

A.

Bilanca prihodkov in odhodkov:

Graf 1: Prihodki –odhodki po letih

Graf 2: Prihodki po letih
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70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki
Veljavni proračun
8.488.632

Zaključni račun

8.488.632

853.741

Davki na dohodek in dobiček

240.734

862.681

Davki na premoženje

245.439
Domači davki na blago in storitve

Graf 3: Davčni prihodki

700 - Davki na dohodek in dobiček
Dohodnina je bila načrtovana v višini 8.488.632 in realizirana v celotni višini.
703 - Davki na premoženje
Davki na premoženje so bili načrtovani v višini 853.741 evrov, realizirani pa v višini 862.681evrov.
a) davke na nepremičnine, ki so bili načrtovani v višini 712.581 evrov, realizirani v višini 748.708 evrov
(105,1 %):
davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb je bil načrtovan v višini 2.000 evrov, realiziran pa
v višini 729 evrov (36,5%),
davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil načrtovan v višini 1.500 evrov,
realiziran v višini 1.123 evrov (74,9%),
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb je bilo načrtovano v višini 430.000
evrov, realizirano v višini 420.740 evrov (97,9%),
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb je bilo načrtovano v višini 276.081
evrov, realizirano v višini 325.419 evrov (117,9%),
zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile načrtovane v
višini 3.000 evrov. Višina zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, katere zaračuna in izterja DURS, je v letu 2014 znašalo 697 evrov (23,2%).
b) davke na premičnine:
davek na vodna plovila je bil načrtovan v višini 600 evrov, realiziran pa je bil v višini 478 evrov
(79,7%),
zamudne obresti od davkov na premičnine so bile načrtovane v višini 10 evrov, realizirane pa v
višini 1 evro (5%),
c) davke na dediščine in darila
davek na dediščine in darila je bil načrtovan v višini 50.000 evrov, realiziran pa v višini 42.336
evrov (84,7%),
zamudne obresti od davkov občanov so bile načrtovane v višini 100 evrov, ter realizirane v višini
26 evrov (25,8%),
d) davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili načrtovani v višini 90.450 evrov, realizirani
v višini 71.132 evrov (78,6%):
davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb je bil načrtovan v višini 20.000 evrov, realiziran v
višini 12.410 evrov (62,1%),
davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb je bil načrtovan v višini 70.000 evrov, realiziran v
višini 58.719 evrov (83,9%),
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-

davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stal. bivališča je bil
načrtovan v višini 250 evrov, realizacije ni bilo,
zamudne obresti od davka na promet nepremičnin so bile načrtovane v višini 200 evrov,
realizirane pa v višini 3 evre (1,7%).

704 - Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve so bili načrtovani v višini 245.439 evrov, realizirani v višini 240.734 evrov (98,1
%), in vključujejo:
a) davke na posebne storitve
davek na dobitke od iger na srečo je bil načrtovan v višini 10.000 evrov, realiziran v višini 926
evrov (9,3%),
b) drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili načrtovani v višini 235.439 evrov, realizirani v višini
239.808 evrov (101,9%) in zajemajo:
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila načrtovana v
višini 165.202 evrov, realizirana pa v višini 166.983 evrov (101,1%),
turistično takso, ki je bila načrtovana v višini 1.700 evrov, vplačana pa v višini 2.486 evrov
(146,2%),
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih občina zagotovi iz sredstev
pristojbin glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila in sicer za ceste v zasebnih gozdovih v
višini do 37.085 evrov, za ceste v državnih gozdovih pa v višini do 30.952 evrov, kar znaša skupaj
68.037 evrov. V letu 2014 smo prejeli sredstva v višini 70.054 evrov,
prihodki iz naslova drugih komunalnih taks-podrejene rabe so bili realizirani v skladu z interesom
strank za rabo javnih površin. Realizirani prihodki so znašali 284 evrov (56,9%) , medtem ko so bili
planirani prihodki v višini 500 evrov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki
Veljavni proračun
834.607

Zaključni račun

734.763

9.500

Udeležba na
dobičku in
dohodki od
premoženja

7.601 13.100 12.582

Takse in
pristojbine

1.500 1.095

Globe in druge Prihodki od
denarne kazni prodaje blaga
in storitev

192.962 167.528

Drugi
nedavčni
prihodki

Graf 4: Nedavčni prihodki

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja, ki so bili se načrtovani v višini 834.607 evrov, realizirani pa so
bili v višini 734.763 evrov (88%), in sicer:
a) prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, ki so bili načrtovani v
višini 52.920 evrov, realizirani v višini 52.802 evrov, in sicer:
prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna so bili
načrtovani v višini 52.720 evrov, realizirana pa v isti višini in sicer sredstva od nerazporejenega
dobička Kraških lekarn iz preteklih let,
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prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb so bili načrtovani v višini 200
evrov, realizirani pa v višini 82 evrov (40,8%),
b) prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 5.900 evrov, realizirani v višini 2.200 evrov (37,3%):
prihodki od obresti na vpogled Občine so bili načrtovani v višini 2.500 evrov, realizirani v višini 659
evrov (26,4%), od krajevnih skupnosti v višini 70 evrov (plan 1.400 evrov),
prihodki od obresti od vezanih depozitov KS so bili načrtovani v višini 2.000 evrov, realizirani pa v
višini 1.471 evrov,
c) prihodki od premoženja so bili načrtovani v višini 775.787 evrov, realizirani v višini 679.762 evrov (87,6%), in
sicer:
prihodki od najemnine za poslovne prostore (Občina, Jurčičeva, Tokis, KS Volitve) so bili
načrtovani v višini 69.730 evrov, realizirani v višini 54.177 evrov,
prihodki od najemnin za stanovanja so bili načrtovani v višini 171.000 evrov, realizirani pa v višini
183.940 evrov (107,6%),
prihodki od najemnin iz naslova izvršb so bili načrtovani v višini 3.000 evrov, realizirani pa v višini
137 evrov (4,6°%),
prihodki od drugih najemnin so bili načrtovani v višini 41.280 evrov, realizirani v višini 13.122
evrov,
prihodki od najemnine komunalne infrastrukture dane Javnemu podjetju Komunala so bili
načrtovani v višini 265.399 evrov, realizirana je bila v višini 206.903 evrov,
planirani so bili prihodki v višini 13.500 evrov s strani najemnika smučišča Sviščaki. Realizacija
znaša 13.302 evrov (98,5%),
za služnostno pravico so bila realizirana sredstva v višini 8.685 evrov,
prihodki iz naslova podeljenih koncesij za posekan les ter trajnostno gospodarnostjo z divjadjo so
bili načrtovani in realizirani v višini 169.623 evrov (100%),
prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili načrtovani v višini 8.880 evrov,
realizirani v višini 4.556 evrov (51,3%),
prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so bili načrtovani v višini 75 evrov, realizirani v
višini 45 evrov (60,2%),
drugi prihodki od premoženja (najemnine za grobove KS), so bili načrtovani v višini 23.300 evrov,
realizirani pa v višini 25.272 evrov (108,5%).
-

711 - Takse in pristojbine
Takse in pristojbine so bile načrtovane v višini 9.500 evrov, realizirane v višini 7.601 evrov (80%), in sicer :
upravne takse so bile načrtovane v višini 8.000 evrov, realizirane pa v višini 6.401 evrov (80%),
druge pristojbine so bile načrtovane v višini 1.500 evrov, realizirane v višini 1.200 evrov (80%).
712 - Globe in druge denarne kazni
Globe in denarne kazni so bile načrtovane v višini 13.100 evrov, realizirane pa v višini 12.582 evrov (96,1%), in
zajemajo:
globe za prekrške so bile načrtovane v višini 1.000 evrov, realizacije ni bilo,
prihodke iz naslova občinskega redarstva v višini 1.000 evrov, realizacije ni bilo,
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je bilo načrtovano v višini 11.000 evrov,
realizirano pa v višini 12.582 evrov (114,4%),
povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so bili
načrtovani v višini 100 evrov, realizirani pa ni bilo.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 1.500 evrov, realizirani v višini 1.095 evrov (73%),
in sicer:
prihodki od počitniške dejavnosti v Dugi Uvali so bili načrtovani v višini 1.500 evrov, realizirani pa
v višini 1.095 evrov (73%).
714 - Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 192.962 evrov, realizirani pa v višini
167.528 evrov (86,8%) in zajemajo naslednje prihodke:
prihodki od komunalnih prispevkov so bili načrtovani v višini 60.000 evrov, realizirani v višini
56.881 evrov (94,8%),
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v letu 2014 so bila prejeta sredstva iz naslova oskrbnin v višini 5.536 evrov. Sredstva se nanašajo
na poplačilo terjatev, odkup zemljišč od domskih oskrbovancev in sredstva, ki smo jih prejeli od
zapuščin,
prihodki pridobljeni s strani Ministrstva za šolstvo za sofinanciranje dela materialnih stroškov za
delovanje srednje šole - gimnazije so bili realizirani 20.083 evrov,
za obratovalne stroške, ki jih zaračunamo uporabnikom občinskih prostorov je bilo načrtovano
9.000 evrov, realizirano pa v višini 6.705 evrov (74,5%),
za vodni prispevek KS Kuteževo, Zabiče in Vrbovo so bila načrtovana sredstva v višini 3.180 evrov,
realizirana pa v višini 2.694 evrov (84,7%),
za prispevek za vodo v krajevni skupnosti Zabiče je bilo načrtovano 5.000 evrov in realizirano
1.714 evrov (34,3%),
prihodki iz naslova družinskega pomočnika so bili načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa v
višini 1.981 evrov,
prihodki od rente KS Jelšane so bili načrtovani v višini 30.677 evrov, realizirani pa v višini 35.790
evrov (116,70%),
lastna sredstva KS za vaške domove so bila načrtovana v višini 600 evrov, realizirana pa v višini
1.490 evrov (248,3%),
obratovalni stroški Jurčičeve ulice 1 so bili načrtovani v višini 4.000 evrov, realizirani pa v višini
3.746 evrov (93,7%),
načrtovana vračila štipendij so bila realizirana v višini 6.086 evrov (planirana sredstva v višini
5.000 evrov),
ter drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili v letu 2014 realizirani v višini 24.822 evrov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki
Veljavni proračun

Zaključni račun
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Graf 5: Kapitalski prihodki

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili načrtovani v višini 130.421 evrov, realizirani v višini 292 evrov
(0,2%) in sicer:
prihodke od prodaje počitniške hiše v Njivicah so bili načrtovani v višini 130.000 evrov in so niso
bili realizirani,
prihodke od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj - kupnine po stanovanjskem zakonu, ki
so bili načrtovani v višini 421 evrov so bili realizirani v višini 292 evrov (69,5%).
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili načrtovani v višini 105.000 evrov, realizirani v
višini 56.264 evrov (53,6%), in sicer:
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Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, so bili v skladu z veljavnim proračunom
načrtovani v višini 105.000 evrov, realizirani pa v višini 56.264 evrov (54 %). Prihodki od prodaje
kmetijskih zemljišč so bili planirani v višini 10.000 evrov, vendar niso bili realizirani (0 %). S
proračunom za leto 2014 so bili s prodajo zemljišč po letnem načrtu ravnanja z nepremičninami
planirani prihodki od prodaje zemljišč v Kosezah v višini 50.000 evrov, kar je bilo realizirano v
višini 32.000 evrov (64 %), in sicer je bilo prodano Direkciji RS za ceste, zaradi zagotovitve
nadomestnega zemljišča. Prodaja ostalih stavbnih zemljišč je bila planirana v višini 5.000 evrov,
realizirana pa v višini 1.193 evrov (24 %), kar je bilo od prodaje zemljišča za državno cesto.
Prodaja zemljišč za obvoznico je bila planirana v višini 40.000 evrov, realizirana pa v višini 32.070
evrov (80 %).

73 - PREJETE DONACIJE
731 – Prejete donacije iz tujine
Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij so bila realizirana v višini 1.006 evrov.

Graf 4: Prejete donacije iz tujine

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
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Graf 5: Transferni prihodki
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740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Transferni prihodki so bili načrtovani v višini 3.083.567 evrov, realizirani pa v višini 2.364.059 evrov (76,7%), in
sicer:
a) Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 647.837 evrov,
realizirani v višini 620.426 evrov (95,6 %), in sicer:
planiran je bil prihodek v višini 45.000 evrov s strani požarnega sklada RS. Prihodek je bil
realiziran v višini 49.369 evrov. Realizacija znaša 110 %,
sredstva po ZFO - 1 so bila načrtovana v višini 431.911 evrov in so bila realizirana v višini 374.668
evrov; in sicer za naslednje projekte: 124.982 evrov za Rekonstrukcijo vaškega doma Pregarje,
220.221 evrov za Izgradnjo vrtca Ilirska Bistrica ter polovica sredstev v višini 29.465 evrov za
investicijo Cesta Ambrožič – Ostrožno Brdo. Druga polovica sredstev za projekt LC Ambrožič –
Ostrožno Brdo bo realizirana v letu 2015.
sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za energetsko sanacijo Doma na Vidmu
(trajnostna raba energije) so bila realizirana v celoti, in sicer v višini 85.877 evrov,
Tripartitna pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2014 v vrednosti 117.204 evrov je bila
podpisana v juniju 2014 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Zavoda za gozdove Slovenije
in Občine Ilirska Bistrica. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) zagotovi iz proračunske postavke RS št. 4178 v višini do
28.316 evrov, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih pa iz proračunske
postavke št. 4179 v višini do 20.851 evrov, kar znaša skupaj 49.167 evrov. V letu 2014 smo prejeli
sredstva v višini 84.615 evrov,
sredstva Uprave RS za zaščito in reševanje za povračilo stroškov za vnos zapisnikov o oceni škode
v aplikacijo Aida so bila načrtovana v višini 570 evrov in realizirana v celoti,
sredstva iz naslova vodnega povračila – presežka plačila po akontacijah so bila realizirana v višini
148 evrov,
sredstva za stroške uporabe agregata med ujmo v februarju 2014 so bila s strani Ministrstva
prejeta v višini 21.802 evrov.
b) Transferni prihodki iz drugih občinskih proračunov so bili načrtovani v višini 2.677 evrov, realizirani pa
v višini 3.377 evrov (126%) in vsebujejo prejeta sredstva KS za vodno povračilo v višini 3.200 evrov, ter
prejeta sredstva za tekočo porabo v višini 177 evrov.
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov so bila
načrtovana v višini 2.435.730 evrov, realizirana v višini 1.743.634 evrov (71,6%), in sicer:
- za sofinanciranje obnove vaškega doma na Pregarjah je bilo v letu 2014 načrtovano 219.466 evrov,
sredstva bodo pridobljena v letu 2015,
- v proračunu za leto 2014 je bil načrtovan prejem sredstev za izvedbene projekte Leader v višini
30.203 evrov. Realizirani so bili prihodki v višini 21.393 evrov,
- za delovanje Leader so bila načrtovana sredstva v višini 24.382 evrov, realizirana pa v višini 17.541
evrov (71,9%),
- za turistično informativne table so bila načrtovana sredstva Leader v višini 20.196 evrov, sredstva
bodo pridobljena v letu 2015,
- za ureditev Kindlerjevega parka 2.faza so bila načrtovana sredstva Leader v višini 38.102 evrov,
sredstva bodo pridobljena v letu 2015,
- za sofinanciranje nakupa opreme za tržnico iz naslova Leader so bila načrtovana sredstva v višini
10.540 evrov, sredstva bodo pridobljena v letu 2015,
- za muzejsko zbirko škoromatov v Podgradu so bila načrtovana sredstva Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja v višini 28.965 evrov, sredstva bodo pridobljena v letu 2015,
- izgradnjo vrtca v Ilirski Bistrici so bila načrtovana sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj v višini
1.291.229 evrov, realizirana pa v višini 959.729 evrov,
- za projekt Oskrba s pitno vodo obale in Krasa so bila načrtovana sredstva v višini 64.578 evrov,
realizirana pa v višini 58.442 evrov,
- za projekt Energetske sanacije Doma na Vidmu so bila načrtovana in realizirana sredstva
Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 486.634 evrov,
- za obnovljive vire energije na osnovni šoli Dragotin Kette ter Knežak so bila načrtovana in
realizirana sredstva iz naslova švicarskega prispevka v višini 195.934 evrov,
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B.

za projekt Švicarski sklad – Obnovljivi viri energije OŠ Dragotin Kette so bila načrtovana sredstva v
višini 12.750 evrov, realizirana pa višini 2.178 evrov (17,1%). Preostala sredstva bodo pridobljena v
letu 2015.
za projekt Švicarski sklad – Obnovljivi viri energije OŠ Knežak so bila načrtovana sredstva v višini
12.750 evrov, realizirana pa višini 1.782 evrov (14%). Preostala sredstva bodo pridobljena v letu
2015.

Bilanca finančnih terjatev in naložb:

V letu 2014 v tej bilanci ni bilo prometa.

C.

Račun financiranja:

Zadolževanje – najeti krediti
Odplačilo dolga

Veljavni
proračun 2014
2.074.059
326.189

Zaključni račun
2014
0
326.189

Indeks
0
100

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.
a) Zadolževanje
Občina Il. Bistrica se v letu 2014 ni zadolžila.
b) Odplačilo dolga
V računu financiranja je izkazano odplačilo kreditov za gospodarsko infrastrukturo in stanovanjske
namene, ki jih je Občina Ilirska Bistrica najemala v preteklih letih za te namene ter za odplačilo
kreditov najetih v letu 2006, 2007, 2008 in 2010, ki so bili najeti za investicije v infrastrukturo.
Odplačilo dolga v letu 2014 je bilo realizirano v višini 326.189 evrov in sicer odplačilo kreditov
poslovnim bankam v višini 311.005 evrov in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem v
višini 15.094 evrov.

Poročilo o proračunskem presežku oz. primanjkljaju
Občina Ilirska Bistrica je v letu 2014 po vseh treh bilancah proračuna realizirala 12.937.239 evrov
prihodkov in 13.060.385 evrov odhodkov. Razlika prihodkov nad odhodki tekočega leta – primanjkljaj
po vseh treh bilancah znaša 123.146 evrov.
Sredstva na računu znašajo 163.532 evrov, kar predstavlja 123.146 primanjkljaja tekočega leta ter
287.739 evrov presežka prihodkov iz preteklih let ter 1.060 evrov primanjkljaja odhodkov iz preteklih
let. Pri pregledu finančne dokumentacije smo ugotovili, da je bilo v preteklih letih na prihodkovni
strani premalo knjiženo za 2.295 evrov prihodkov ter 3.356 evrov odhodkov.
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1.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in
občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

1.3.1

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezerva je ločena na dva podnivoja in sicer smo imeli v proračunu na razpolago
50.000 evrov za neopredeljene namene, torej za povečanje postavk, kjer smo s proračunom
načrtovali premalo sredstev oz. kjer so bila potrebna dodatna dela ali nepredvideni stroški (Tabela 1),
5.200 evrov smo načrtovali za županove dotacije (Tabela 2), to so dotacije nepridobitnim
organizacijam, javnim zavodom ter fizičnim osebam pri izvedbi prireditev.

PRORAČUN 2014(konto 409000 - Tekoča proračunska rezerva)
PP
4001706
5021303
5071303
4001817
4002303

NAMEN
PRISPEVEK ZA ZDR.ST.ZA NEZAVAROVANE OSEBE
KS HARIJE - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
KS KNEŽAK - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
INVESTICIJE V ŠPORT-TEKOČE VZDRŽ. ŠPORTNIH
IGRIŠČ
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
SKUPAJ PORABA

50.000,00
ZNESEK
96,27
10.000,00
15.000,00
2.000,00
200,00
27.296,27

PRORAČUN 2014 (konto 412000 - Tekoči transf.neprof.org.)

5.200,00

NAMEN
DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC SNEŽNIK
ROKOMETNI KLUB ILIRSKA BISTRICA
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV ILIRSKA BISTRICA
ZAVOD INNOVA 5 ILIRSKA BISTRICA
KULTURNO DRUŠTVO VOX ILIRSKA BISTRICA
KŠTD TABOR KALC 1869 KNEŽAK
BRIDGE KLUB POSTOJNA
DOTACIJE FIZIČNIM OSEBAM
SKUPAJ PORABA

ZNESEK
200,00
300,00
200,00
300,00
100,00
200,00
300,00
3.200,00
4.800,00

Prerazporeditve med postavkami
SN
4001928
4001913
4001929
4001921
4001929

NAMEN
Prevozi učencev na tekmovanja
Redni prevoz v šolo
Nakup opreme na OŠ Podgora
OŠ Podgora - varstvo vozačev
Nakup opreme na OŠ Pregarje
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ZNESEK
323,50
-323,50
800,00
-800,00
1.445,00

4001923
4001929
4001919
4001929
4001920
4001929
4001918
4001929
4001922
4001909
4001909
4001909
4001907
4001914
4001913
5111801
4001828
4001902
4001907
4002301
7400047

OŠ Pregarje - varstvo vozačev
Računalniška oprema OŠ Jelšane
OŠ Jelšane - varstvo vozačev
Nakup opreme na OŠ Knežak
OŠ Knežak - varstvo vozačev
Nakup opreme na OŠ AŽ
OŠ AŽ - varstvo vozačev
Nakup opreme OŠ Podgrad
OŠ Podgrad - varstvo vozačev
Izgradnja centralnega vrtca - materialni stroški
Izgradnja centralnega vrtca - materialni stroški
Izgradnja centralnega vrtca - materialni stroški
Vrtci zunaj občine
Drugi prevozi v šolo
Redni prevoz v šolo
KS Ostrožno Brdo - spomeniki
Sofinanciranje dejavnosti varovanja kult.ded.NOB
VVE pri OŠ Jelšane - sredstva za letni regres
Vrtci zunaj občine
Proračunska rezerva
Prejeta sredstva za stroške agregata
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-1.445,00
1.690,00
-1.690,00
4.150,00
-4.150,00
1.200,00
-1.200,00
1.360,00
-1.360,00
1.003,57
808,29
241,99
-2.053,85
245,84
-245,84
3.731,98
-3.731,98
406,58
-406,58
21.802,41
21.802,41
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Z A L E TO 2 0 1 4

143

144

A - Bilanca odhodkov
100 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 186.869 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
1000101 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA IN KOMISIJ
Vrednost: 74.194 €
Sredstva za dejavnost občinskega sveta so bila načrtovana v višini 79.367 evrov ter realizirana v višini 74.194
evrov (93,5%), od tega so bila za izdatke reprezentance realizirana sredstva v višini 896 evrov. Višina sejnine
je odvisna od višine plače župana.

1000102 - DEJ. ZA NEPOK.DEL.VOLILNE KOM.IN DRUGIH KOM.
Vrednost: 10.050 €
V okviru te postavke so bila sredstva v letu 2014 realizirana v višini 10.050 evrov, za izplačilo sejnin članom
Občinske volilna komisije Občine Ilirska Bistrica.

1000103 - SOFINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Vrednost: 10.996 €
V skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS, št. 62/1994, Ur.l. RS, št. 13/1998 Odl.US: U-I301/96, 1/1999-ZNIDC, 24/1999 Odl.US: U-I-367/96, 70/2000, 52/2001 Odl.US: U-I-372/98-10, 51/2002,
94/2002 Odl.US: U-I-223/00-22, 69/2005, 100/2005-UPB1, 103/2007, 99/2013) Občina Ilirska Bistrica
izplačuje sredstva za sofinanciranje političnih strank iz proračuna sorazmerno s številom glasov volivcev, ki
jih je stranka dobila na zadnjih volitvah za občinski svet. Sredstva za sofinanciranje političnih strank so bila s
proračunom v letu 2014 načrtovana v višini 12.079 evrov in realizirana v višini 10.996 evrov.

1000105 - ARHIVIRANJE IN SNEMANJE
Vrednost: 7.381 €
Za arhiviranje in snemanje sej občinskega sveta se je s proračunom za leto 2014 načrtovalo 8.500 evrov.
Realizirano je bilo 7.381 evrov.

1000111 - SOFINANCIRANJE
SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

DELOVANJA

SVETNIŠKIH

SKUPIN

IN

Vrednost: 15.214 €
Za delovanje svetniških skupin in posameznih samostojnih svetnikov Občinskega sveta so bila načrtovana
sredstva v višini 16.530 evrov, realizirana pa v višini 15.214 evrov.
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
1000106 - OBČINSKE VOLITVE, REFERENDUMI
Vrednost: 52.591 €
V letu 2014 so bila za izvedbo lokalnih volitev načrtovana sredstva v višini 63.202 evrov, realizirana pa v
višini 52.591 evrov. Sredstva niso bila realizirana v celoti, saj se v letu 2015 pričakuje še nekaj zahtevkov za
plačilo obveznosti iz naslova volitev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0401 - Kadrovska uprava
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
1000107 - OBČINSKE NAGRADE
Vrednost: 12.406 €
Sredstva za občinske nagrade so bila v letu 2014 načrtovana v višini 12.406 evrov, realizirana pa v celoti.
Zlato plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 je prejel Rokometni klub Ilirska Bistrica in s tem denarno
nagrado v višini 5.982 evrov.
Bronasto plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 je prejel Škrab David s.p. in s tem denarno nagrado v
višini 1.994 evrov.
Srebrno plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 je prejelo Društvo Cerkveni mešani pevski zbor Zvon in s
tem denarno nagrado v višini 3.988 evrov.
Sredstva za druge stroške so bila s proračunom planirana v višini 442 evrov za plačilo objave Javnega razpisa
za občinske nagrade, nakup in graviranje plaket, map in priznanj in so bila realizirana v višini 442 evrov.

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
1000108 - PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Vrednost: 4.039 €
Sredstva so bila s proračunom planirana v višini 4.039 evrov za plačilo stroškov sprejema za nagrajence,
vabljene goste in občane, po osrednji prireditvi ob prazniku Občine Ilirska Bistrica in za izvedbo kulturnega
dela programa. Planirana sredstva so bila realizirana v znesku 4.039 evrov.
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200 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 4.099 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
2000201 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Vrednost: 4.099 €
Sredstva za delovanje nadzornega odbora so bila načrtovana v višini 4.328 evrov, realizirana pa v višini
4.099 evrov. V letu 2014 se je Nadzorni odbor sestal na petih sejah.

147

300 - ŽUPAN
Vrednost: 97.353 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
3000101 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ŽUPANA
Vrednost: 47.553 €
Za plačilo osnovne plače, regresa za letni dopust, povračila stroškov regresa za prehrano, prispevke na plače
in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila načrtovana sredstva v višini 48.083
evrov, realizirana pa v višini 47.553 evrov.

3000102 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI PODŽUPANA
Vrednost: 28.882 €
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in veljavne zakonodaje so bila sredstva za izplačilo nadomestila za
opravljanje funkcije podžupana in druge izdatke od načrtovanih 32.064 evrov, realizirana sredstva v višini
28.882 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
3000107 - PRIREDITVE IN PRAZNIKI
Vrednost: 20.918 €
Sredstva za sofinanciranje prireditve ob 1. maju so bila s proračunom planirana v višini 1.717 evrov.
Realizacija je 1.717 evrov za plačilo obveznosti za izvedeno prvomajsko prireditev na Kozleku in za izvedeno
prvomajsko budnico.
Za izvedbo prireditev v Domu na Vidmu - kino in gledališke predstave, razstave v Galeriji, prireditve ob
praznikih, so bila planirana sredstva z veljavnim proračunom v višini 23.283 evrov in realizirana v višini
19.201 evrov.
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400 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 12.167.752 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
4000202 - PROVIZIJA UJP, BANKI
Vrednost: 2.300 €
V letu 2014 so bila za stroške provizije načrtovana sredstva v višini 3.340 evrov in realizirana v višini 2.300
evrov.

4000206 - PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vrednost: 125 €
Realizirana sredstva v letu 2014 znašajo 125 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
4000401 - STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV
Vrednost: 824 €
V letu 2014 so bila realizirana sredstva za oglaševanje v medijih in Uradnem listu RS v višini 824 evrov.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
4000403 - PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU
Vrednost: 17.360 €
Sredstva za sofinanciranje prireditev v mesecu decembru so bila s proračunom načrtovana v višini 31.720
evrov, od tega je bilo realizirano 17.360 evrov za plačilo obveznosti za prireditve ob praznovanju Miklavža,
dedka Mraza in Silvestrovanje realizirane v mesecu decembru 2013 in 14.360 evrov za prireditve izvedene v
decembru 2014.
Sredstva v višini 14.360 evrov so bila razdeljena na podlagi zbiranja ponudb za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditev v mesecu decembru 2014 in silvestrovanja 2014/15 in bodo plačana v letu 2015.
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
4000404 - UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
Vrednost: 6.785 €
Za upravljanje in zavarovanje poslovnih prostorov je bilo v proračunu planiranih 8.000 evrov, od tega pa
porabljenih 6.785 evrov, kar predstavlja 84,8 % vseh sredstev.

4000405 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
Vrednost: 50.817 €
Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in stroške vode ter komunalne storitve je bilo v letu 2014 s
proračunom načrtovanih 59.185 evrov, realiziranih pa 85,9 % sredstev, kar skupno predstavlja 50.817 evrov
porabljenih sredstev.

4000406 - VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV - VEČJA POPRAVILA
Vrednost: 25.647 €
Za dela investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov - večja popravila so bila v letu 2014 načrtovana
sredstva v višini 27.953 evrov, realiziranih je bilo 25.647 evrov (91 %). Od tega se za potrebe delovanja
ruskega veleposlaništva v Ilirski Bistrici ureja poslovni prostor v objektu Doma na Vidmu s spremljajočimi
manipulativnimi površinami. Vrednost realiziranih del znaša 20.766 evrov.

4000407 - POSLOVNI PROSTORI NA JURČIČEVI ULICI 1
Vrednost: 10.933 €
Za plačilo stroškov vode in komunalnih storitev, električne energije, ogrevanja in stroškov tekočega
vzdrževanja so bila s proračunom v letu 2014 za prostore na Jurčičevi 1 načrtovana sredstva v skupni
vrednosti 13.295 evrov, realiziranih pa je bilo 10.933 evrov (82,2 %).

4000415 - VAŠKI DOMOVI
Vrednost: 441.641 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov. Stroški iz naslova izvršb so v letu 2014
znašali 2.649 evrov.

4000417 - ENERGETSKI MANAGEMENT JAVNIH OBJEKTOV
Vrednost: 743.788 €
Za izvajanje energetskega managementa občine Ilirska Bistrica so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v
višini 500 evrov, ki so bila realizirana v celoti.
Podrobnejša obrazložitev investicij je podana v NRP.

4000418 - ZAVAROVANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA
Vrednost: 14.349 €
Za zavarovanje občinskega premoženja tako objektov kot opreme se je v letu 2014 realiziralo 14.349 evrov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
4000636 - SOFIN.ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Vrednost: 1.875 €
V letu 2014 se je za članarino pri Združenju občin Slovenije realiziralo 1.875 evrov.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
4000601 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI JAVNIM USLUŽBENCEM
Vrednost: 752.102 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile načrtovane v višini 765.687 evrov, realizirane pa v višini 752.102
evrov oziroma 98%, in sicer:
- plače in dodatki so bili načrtovani v višini 597.000 evrov, realizirani pa v višini 595.171 evrov (100%),
- regres za letni dopust je bil načrtovan v višini 14.500 evrov, realiziran v višini 14.480 evrov (100 %),
- povračilo stroškov prehrane med delom ter stroškov prevoza so bila načrtovana v višini 38.500 evrov,
realizirana pa v višini 37.970 evrov (99%),
- sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bila realizirana v višini 4.243 evrov,
- sredstva za nadurno delo so bila načrtovana v višini 3.000 evrov, realizirana pa v višini 1.129 evrov (38%),
- jubilejna nagrada je bila načrtovana v višini 289 evrov in realizirana v celoti,
- solidarnostna pomoč načrtovana v višini 578 evrov ni bila realizirana,
- prispevki delodajalca za socialno varnost (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno
zdravstveno, za starševsko varstvo in za zaposlovanje so bili načrtovani v višini 96.320 evrov, realizirani pa v
višini 95.446 evrov (99%),
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile načrtovane v višini
3.500 evrov in realizirane v višini 3.373 evrov (96%).

4000603 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Vrednost: 38.839 €
V okviru postavke za čistilni material in storitve so bila v letu 2014 realizirana sredstva v višini 2.016 evrov
od načrtovanih 2.300 evrov (87,7 %). V okviru postavke za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo so
bila v letu 2014 realizirana sredstva v višini 7.119 evrov od načrtovanih 8.000 evrov (89,0 %), sredstva za
izdatke za reprezentanco so bila načrtovana v višini 16.000 evrov, realizirana pa v višini 14.000 evrov (87,5
%) ter drugi splošni material, ki je bil v letu 2014 realiziran višini 8.548 evrov (93,2 %). Sredstva za pisarniški
material so bila načrtovana v višini 9.829 evrov, realizirana pa v višini 7.157 evrov.
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4000604 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE
Vrednost: 507 €
V okviru postavke za posebni material in storitve so bila v letu 2014 planirana sredstva v višini 1.000 evrov
za nakup službenih oblek za občinsko redarstvo in snažilko. Sredstva so bila realizirana v višini 507 evrov
(50,7 %).

4000605 - ENERGIJA, VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE
Vrednost: 53.140 €
Od planiranih 60.100 evrov za plačilo energije, komunalnih storitev in komunikacij se je v letu 2014
realiziralo 88,4 % teh sredstev, kar pomeni, da je bilo realiziranih 53.140 evrov. Od tega smo 11.367 evrov
namenili stroškom električne energije, 11.093 evrov za stroške ogrevanja, 3.424 evrov za komunalne
storitve, 15.837 evrov za telefonske storitve, 10.808 evrov za poštnino in storitve kurirja. Za potrebe
varovanja parkirišča in garaže ob občinski stavbi je bilo leta 2014 porabljenih 612 evrov.

4000606 - PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE
Vrednost: 11.551 €
Za goriva in maziva za prevozna sredstva so bila v letu 2014 realizirana sredstva v višini 4.899 evrov (89,5 %),
za vzdrževanje in popravila vozil so bila realizirana sredstva v višini 3.380 evrov (67,6 %), pristojbine za
registracijo vozil so bile realizirane v višini 407 evrov (90,4 %), zavarovalne premije za motorna vozila so bila
realizirana v vrednosti 2.535 evrov (97,5 %) stroški za nakup vinjet in urbane opreme pa so bili v letu 2014
realizirani v celoti in sicer v vrednosti 330 evrov.

4000607 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA UPRAVE
Vrednost: 584 €
V letu 2014 so bila za službena potovanja Občinske uprave načrtovana sredstva v višini 800 evrov,
realizirana pa v višini 584 evrov.

4000609 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Vrednost: 49.022 €
Za druge operativne odhodke se je v letu 2014 realiziralo 49.022 evrov.

4000610 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POČ.KAP.-DUGA UVALA
Vrednost: 1.591 €
Za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev ter tekočega vzdrževanja apartmaja v Dugi Uvali
so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v skupni višini 2.635 evrov. Realiziranih je bilo 1.591 evrov (60,4 %).

4000611 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POČ.KAPAC.- NJIVICE
Vrednost: 309 €
Za plačilo stroškov vode in komunalnih storitev objekta v Njivicah je bilo v letu 2014 načrtovanih sredstev v
višini 450 evrov, realiziranih pa 309 evrov (68,8 %).
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
4000612 - VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME VOPI
Vrednost: 9.487 €
V proračunu Občine Il. Bistrica je bilo za leto 2014 planiranih 5.139 evrov za tekoče vzdrževanje
komunikacijske opreme in 4.861 evrov za najem strojne računalniške opreme.
Realizacija izkazuje porabo finančnih sredstev za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 4.743
evrov in porabo finančnih sredstev za najem računalniške opreme v višini 4.743 evrov.

4000620 – NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
Vrednost: 0 €
Za nakup računalnikov in programske opreme je bilo v letu 2014 načrtovano 2.500 evrov, realizacije v letu
2014 ni bilo.

4000624 - TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV V OU
Vrednost: 7.823 €
Za tekoče vzdrževanje prostorov v občinski stavbi so bila sredstva v letu 2014 realizirana višini 7.823 evrov
od načrtovanih 11.000 evrov (71,1 %).

4000627 - VZDRŽEVANJE SPLETNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Vrednost: 2.656 €
Za vzpostavitev komunikacijske povezave v omrežje državnih organov HKOM, gostovanje spletnih strani,
sistemov in domen ter vzdrževanje sistema je bilo v letu 2014 načrtovano 3.500 evrov ter realizirano v
višini 2.656 evrov.

4000628 - UREDITEV BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
Vrednost: 3.237 €
V letu 2014 so bila za izvajanje storitev plačilnega prometa občinske blagajne Občine Ilirska Bistrica
načrtovana sredstva v višini 4.000 evrov. Realizirana so bila v višini 3.237 evrov.

4000631 - VZDRŽEVANJE PROGRAMA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Vrednost: 417 €
V skladu s pogodbo, št. 430-113/2007, z dne 04. 11. 2008 in aneksom, z dne 26. 02. 2009 o vzdrževanju
programa za zdravstveno zavarovanje je bilo v letu 2014 porabljenih 417 evrov, in predstavlja 92,6 % vseh
planiranih sredstev.

4000632 - PROSTORSKO INFORMACIJSKI SISTEM OBČINE
Vrednost: 6.954 €
Za tekoče vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini
4.000 evrov, realizirana pa v višini 3.660 evrov.
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Porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje (iNUSZ) so nekoliko večja zaradi prilagoditve programa za
vodenje evidence plačnikov NUSZ in sicer v višini 3.294 evrov.

4000635 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME
Vrednost: 14.815 €
V letu 2014 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 19.100 evrov, realizirana pa v višini 14.815 evrov,
in sicer za tekoče vzdrževanje tiskalnikov v višini 5.656 evrov ter za vzdrževanje programske opreme 9.160
evrov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4000701 - SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO
Vrednost: 1.626 €
Planirana so bila sredstva v višini 1.000 evrov, za izpeljavo usposabljanj ekip v prvi pomoči ter nabavo
opreme za ekipe. Porabljena sredstva za izvedene aktivnosti znašajo 173 evrov, realizacija tako znaša 17%.
Planirana so bila sredstva v višini 800 evrov za kritje stroškov zavarovanja članov CZ. Letna zavarovalna
premija je znašala 391 evrov. Realizacija znaša 49%.
Planirana so bila sredstva v višini 8.505 evrov za pogodbeno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči s
strani društev. Sredstva niso bila realizirana.
Planirana so bila sredstva v višini 300 evrov za stroške dnevnic članov CZ. Dnevnice niso bile izplačane zato
sredstva niso bila realizirana.
Planirana so bila sredstva v višini 10.000 evrov za kritje stroškov aktiviranja pogodbenih partnerjev ob večjih
nesrečah. Aktiviranim podjetjem so bili poravnani stroški v višini 633 evrov. Realizacija tako znaša 6%.
Planirana so bila sredstva v višini 230 evrov za kritje stroškov usposabljanj ekip CZ v prvi pomoči. Izvedeno je
bilo usposabljanje s strani Rdečega križa v vrednosti 230 evrov, realizacija tako znaša 100%.
Planirana so bila sredstva v višini 1.000 evrov za potrebe kritja refundacij osebnih dohodkov za člane CZ, ki
so aktivirani med delovnim časom. Za potrebe izplačil refundacij so bila porabljena sredstva v višini 198
evrov, realizacija tako znaša 20%.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4000702 - POŽARNE STRAŽE
Vrednost: 0 €
Planirana so bila sredstva za zagotavljanje požarnih straž ob razglašeni požarni ogroženosti naravnega
okolja, v višini 100 evrov. Glede na to, da požarna ogroženost ni bila razglašena in požarne straže niso bile
potrebne, realizacije ni bilo.
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4000703 - DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV
Vrednost: 186.224 €
Planirana so bila sredstva v višini 196.013 evrov za sofinanciranje rednega delovanja gasilskih društev in
gasilske zveze. Sredstva so bila realizirana v višini 178.984 evrov, realizacija tako znaša 91%. Poleg tega je
bilo realizirano plačilo vozniških izpitov v višini 7.240 evrov.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
4000801 - DELOVANJE SPV
Vrednost: 4.306 €
Za namene sejnin za seje Sveta za preventivo in vzgojo Občine Ilirska Bistrica so bila načrtovana sredstva v
višini 4.107 evrov in realizirana v višini 1.764 evrov.
Planirana so bila sredstva v višini 2.000 evrov za potrebe servisiranja merilnikov hitrosti, financiranja
programa Kolesarčki ter za nagrade in pokale na občinskem tekmovanju Kaj veš o prometu. Iz postavke se
financirajo tudi praktična darila, ki se jih vsako leto nameni prvošolcem ob začetku šolskega leta. Sredstva so
bila realizirana v višini 1.276 evrov, kar znaša 64%.
Za sofinanciranje članov Združenja avtomehanikov in šoferjev Ilirska Bistrica, ki skrbijo za izvajanje
programa "Varna pot v šolo" v prvem tednu novega šolskega leta so bila porabljena sredstva v višini 431
evrov. Realizacija znaša 100%.
Za izvedbo tekmovanja "Kaj veš o prometu", se je Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, katera je izvedla
občinsko tekmovanje sofinanciralo stroške v višini 469 evrov. Realizacija znaša 94%.
Za udeležbo na občinskem tekmovanju "Kaj veš o prometu", se je financiralo avtobusni prevoz za otroke iz
vseh šol v občini višini 329 evrov. Realizacija znaša 100%.
Za udeležbo na državnem tekmovanju "Kaj veš o prometu", se je prevozniku, ki je peljal otroke na
tekmovanje plačalo prevozne stroške v višini 38 evrov. Realizacija znaša 100%.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
4001002 - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL
Vrednost: 15.834 €
Sredstva za sofinanciranje programov javnih del izvajalcev izbranih na podlagi javnega povabila za izvajanje
programov javnih del za leto 2014 načrtovana v višini 19.000 evrov so bila, v skladu z dejanskimi
zaposlitvami ter predpisanim deležem sofinanciranja občine, realizirana v višini 15.834 evrov oziroma 83 %.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
4001107 - SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV
Vrednost: 51.011 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001109 - NALOŽBE V KMET.GOSP.ZA PRIMARNO PROIZVODNJO-PAŠNIKI
Vrednost: 6.146 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001113 - ZAGOT.TEH.PODP.V KMET- KMETIJSKA TRŽNICA
Vrednost: 11.012 €
Za sofinanciranje ukrepa kmetijska tržnica, ki je namenjen za pomoč kmetijam pri trženju kmetijskih
proizvodov, predvsem pri spodbujanju promocije kmetijske dejavnosti v občini, združevanja kmetov in
izmenjavo informacij, so bila predvidena sredstva s proračunom v višini 13.622 evrov in realizirana v višini
11.012 evrov.

4001115 - TRŽNICA V MESTU ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 47.782 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001122 - SOFINANCIRANJE TRAJNOST. GOSP. Z DIVJADJO
Vrednost: 0 €
Prejeta sredstva koncesijske dajatve v letu 2014 so znašala 3.570 evrov in bodo z Javnim razpisom za
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki bo objavljen v letošnjemu letu in
Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo razdeljena upravičencem, ki se
bodo prijavili.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
4001118 - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI
Vrednost: 11.883 €
Za plačilo storitev zavetišča za živali so bila porabljena sredstva v višini 11.883 evrov.
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1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
4001119 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vrednost: 125.711 €
Na podlagi letnega načrta za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2014, ki ga je pripravil Zavod za gozdove
Slovenije Območna enota Sežana in Območna enota Postojna, so bila izvedena vzdrževalna dela v vrednosti
114.827 evrov. Za odpravo posledic žleda na gozdnih cestah, se je na podlagi določbe 2. točke 23. člena
Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ, Uradni list
RS, št. 17/2014) v letu 2014 porabilo 10.884 evrov, kar znaša skupaj 125.711 evrov.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4001203 - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OŠ DRAGOTIN KETTE
Vrednost: 2.451 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001204 - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OŠ KNEŽAK
Vrednost: 2.006 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001207 - ENERGETSKA SANACIJA OŠ DK
Vrednost: 380.918 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

157

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
4001301 - TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
Vrednost: 187.046 €
Vrednost opravljenih del tekočega rednega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na lokalnih cestah in
javnih poteh v letu 2014 je znašala 180.438 evrov. Strošek porabljene vode in strošek komunalnih storitev
na fontanah v krožiščih pri Matetu in Spetiču je znašal 1.908 evrov, strošek porabljene električne energije pa
1.564 evrov, drugi materialni stroški pa so znašali 3.136 evrov. Skupni stroški tekočega vzdrževanja lokalnih
cest so znašali 187.046 evrov.

4001302 - KOŠNJA TRAVE OB LOKALNIH CESTAH
Vrednost: 32.771 €
Vrednost opravljenih del pri košnji trave na občinskih lokalnih cestah, javnih poteh in drugih obcestnih
površinah je znašala 32.771 evrov.

4001304 - KRPANJE ASFALTA V OBČINI
Vrednost: 32.010 €
Vrednost opravljenih del krpanja asfalta na občinskih cestah in javnih poteh je znašala 32.010 evrov.

4001305 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 4.123 €
Stroški izvajanja zimske službe na občinskih cestah in javnih poteh v mestu Ilirska Bistrica so znašali 4.123
evrov.

4001316 - KATEGORIZACIJA CEST
Vrednost: 24.266 €
Strošek izdelave projektne dokumentacije za 39 cestnih priključkov, ki jih bomo na novo kategorizirali in za
katere je bilo pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste, je znašal 24.266 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4001306 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
Vrednost: 711.215 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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13029003 - Urejanje cestnega prometa
4001308 - VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE NA CESTNIH PREHODIH-BIČI
Vrednost: 14.217 €
Stroški vzdrževanja svetlobne cestne prometne signalizacije na območju Občine Ilirska Bistrica so v letu
2014 znašali 14.217 evrov.

4001309 - VZDRŽEVANJE NADTALNE SIGNALIZACIJE NA LC IN JP
Vrednost: 4.454 €
Stroški vzdrževanja nadtalne signalizacije na LC in JP v letu 2014 so znašali 4.454 evrov

4001311 - OSVETLITEV PREHODOV ZA PEŠCE
Vrednost: 991 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

13029004 - Cestna razsvetljava
4001310 - CESTNA - JAVNA RAZVETLJAVA
Vrednost: 198.054 €
Strošek za dobavo električne energije in uporabo elektroenergetskega omrežja v letu 2014 je znašal 157.526
evrov, stroški vzdrževanja cestne - javne razsvetljave pa so znašali 40.529 evrov, kar znaša skupaj 198.054
evrov.

1306 - Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
4001312 - NAČRT GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
Vrednost: 21.424 €
Za najemnino za uporabno stojnih mest za potrebe OŠOEK na področju občine Ilirska Bistrica je bilo
načrtovano 24.000 evrov, realizirano pa 21.424 evrov.
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14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
4001401 - SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA M.G.
Vrednost: 4.854 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001404 - SOF.DEJAVNOSTI RRC - RRA JP
Vrednost: 0 €
Za delovanje Regionalnega razvojnega centra Koper kot nosilca Regionalne razvojne agencije Južna
Primorska v letu 2014 ni bilo realizacije.

4001413 - RRA, SOF. RAZVOJNIH NALOG RRA NKR
Vrednost: 35.462 €
Za sofinanciranje programa izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Postojnska jama - Zeleni
kras ter sofinanciranje nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki so v javnem interesu s strani
posameznih občin je bilo v letu 2014 realizirano 35.462 evrov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
4001422 - DRUGE NEPREDVIDENE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Vrednost: 826 €
Planirana sredstva v proračunu v višini 4.000 evrov so bila porabljena v višini 826 evrov, za nakup
promocijskega materiala.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4001424 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV
Vrednost: 452 €
Sredstva v višini 13.972 evrov so bila planirana v višini 13.519 za razdelitev v letu 2015 preko javnega
razpisa, ki je bil objavljen konec leta 2014, društvom, ki v občini delujejo na področju turizma in 452 evrov
sredstev prenosa za plačilo aktivnosti realiziranih konec leta 2013 in plačanih v mesecu januarju 2014.
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4001426 - SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - PUST
Vrednost: 22.696 €
Sredstva za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve Pust 2014 so bila predvidena v višini 23.745
evrov. Realizirana in plačana so v znesku 22.696 evrov. Nosilec in izvajalec prireditve je bila Občina Ilirska
Bistrica, v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom in Turističnim društvom
Ilirska Bistrica.

4001430 - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PREMSKEGA GRADU
Vrednost: 6.087 €
Za plačilo obratovalnih stroškov (voda, elektrika, košnja, drobna popravila) in oskrbnice so bila realizirana
sredstva v višini 6.087 evrov, od s proračunom načrtovanih 8.580 evrov.

4001431 - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE LJUDSKE ŠOLE NA PREMU
Vrednost: 1.239 €
Za plačilo upravljanja so bila realizirana sredstva v višini 1.239 evrov, od planiranih 1.800.

4001432 - PREMSKI GRAD
Vrednost: 2.745 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001438 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA SVIŠČAKIH IN DRUGO
Vrednost: 7.906 €
Planirana so bila sredstva v višini 17.906 evrov za potrebe tekočega vzdrževanja vlečnic, teptalca in ostale
opreme na smučišču Sviščaki. Za potrebe vzdrževanja opreme je bilo porabljenih 7.906 evrov. Realizacija
znaša 44%.

4001440 - POZDRAVNE TABLE
Vrednost: 11.504 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001445 - ALARMIRANJE NA GRADU PREM
Vrednost: 671 €
Za potrebe varovanja objekta gradu Prem je bilo v prvi polovici leta 2014 porabljenih 671 evrov.

4001450 - OBVESTILNA SIGNALIZACIJA
Vrednost: 25.597 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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4001459 - TURISTIČNO INFORMATIVNE TABLE
Vrednost: 28.362 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
4001501 - ZBIRANJE IN RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Vrednost: 13.068 €
S proračunom za leto 2014 so za manjše komunalne storitve planirana sredstva v višini 16.000 evrov. V letu
2014 so bila realizirana sredstva v višini 13.068 evrov.

4001510 - ODVOZ IN DEPONIRANJE SALONITNIH KRITIN
Vrednost: 3.694 €
Vrednost opravljenih prevozov in storitve deponiranja salonitne kritine iz objekta Doma na Vidmu znaša
3.694 evrov.

4001513 - SUBVENCIONIRANJE CENE ZA ODLAGANJE ODPADKOV
Vrednost: 341.671 €
Za izplačilo subvencije JP Komunala Ilirska Bistrica za odvoz odpadkov je bilo v letu 2014 realizirano 341.671
evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
4001507 - KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA IL.BISTRICA
Vrednost: 171.408 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001508 - KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE
Vrednost: 138.523 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001518 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJ
Vrednost: 49.624 €
Za električno energijo na kanalizacijah so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10.000 evrov,
realizirana pa v višini 9.007 evrov. Za upravljanje kanalizacij so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini

162

14.000 evrov, realizirana pa v višini 12.000 evrov. Za tekoče vzdrževanje kanalizacij so bila načrtovana
sredstva v višini 35.000 evrov, realizirana pa v višini 28.617 evrov.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
4001520 - UREDITEV VODOTOKA V KS VRBOVO
Vrednost: 22.995 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
4001601 - URBANIZEM IN PROSTORSKO PLANIRANJE
Vrednost: 74.529 €
V letu 2014 je bilo porabljenih 11.173 evrov za pretvorbo podatkov o namenski rabi zemljišč za namene
množičnega vrednotenja nepremičnin. Za Register nepremičnin pri Geodetski upravi RS so bila določena
tudi zemljišča za gradnjo stavb ter zemljišča pod kategoriziranimi občinskimi cestami. Podrobnejša
obrazložitev investicije je podana v načrtu razvojnih programov.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
4001603 - HIDRANTI
Vrednost: 13.640 €
V letu 2014 se je za tekoče vzdrževanje hidrantov realiziralo sredstva v višini 5.000 evrov. Podrobnejša
obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001604 - VODOVODI
Vrednost: 135.716 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov. Na tej postavki je bilo s proračunom
predvidenih 25.000 evrov sredstev, porabljenih sredstev pa 21.380 evrov (85 %), in sicer za namen izplačil
odškodnin za projekt Oskrba s pitno vodo obale in Krasa.
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4001628 - VODNO POVRAČILO
Vrednost: 2.817 €
S proračunom za leto 2014 so bila za vodno povračilo planirana sredstva v višini 3.000 evrov, realizirana pa v
višini 2.817 evrov.

4001630 - SUBVENCIONIRANJE CENE ZA VODOVODE
Vrednost: 88.725 €
Za subvencije JP Komunali Ilirska Bistrica, ki znižuje ceno vode za občane se je v letu 2014 realiziralo
sredstva v višini 88.725 evrov.

4001636 - VZDRŽEVANJE VODOVODOV
Vrednost: 2.225 €
Za plačilo stroškov vzdrževanja ter letnega pregleda trafo postaje vodohran Starod so bila v letu 2014
načrtovana sredstva v višini 5.000 evrov, ki so bila realizirana v višini 2.225 evrov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4001606 - POKOPALIŠČA
Vrednost: 138.024 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
4001608 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V MESTU
Vrednost: 97.875 €
S proračunom so bila za leto 2014 na tej postavki načrtovana sredstva v višini 103.748 evrov realizirana pa v
višini 97.875 evrov in sicer za:






urejanje zelenih površin v višini 8.748 evrov,
cvetlične gredice v višini 22.634 evrov,
nabavo urbane opreme v višini 22.284 evrov,
za urejanje Kindlerjevega parka v višini 20.793 evrov,
za košnjo travnatih površin v mestu Ilirska Bistrica v višini 23.416 evrov.

4001637 - UREDITEV PARKOV IN POTI
Vrednost: 29.882 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001639 - KINDLERJEV BOTANIČNI PARK II.FAZA
Vrednost: 69.745 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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16039004 - Praznično urejanje naselij
4001610 - NOVOLETNA KRASITEV
Vrednost: 0 €
Krasitev je bila izvedena, plačilo bo realizirano v letu 2015 v višini 21.855 evrov .

4001611 - KRASITEV OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH
Vrednost: 7.437 €
V letu 2014 je bilo za nakup zastav realizirano 1.500 evrov. V letu 2014 je bilo za tekoče vzdrževanje
realizirano 5.937 evrov.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
4001612 - PLAKATIRANJE
Vrednost: 8.168 €
V letu2014 je bilo za plakatiranje (tekoče vzdrževanje) realizirano 8.168 evrov.

4001613 - KOMUNALNE STORITVE V MESTU
Vrednost: 81.146 €
Za vzdrževalna dela na objektih in napravah kolektivne komunalne rabe javnega značaja, na področju javnih
površin, čiščenje pometanje, odstranjevanje plevela, vzdrževanje obcestne kanalizacije, čiščenje obcestne
kanalizacije, zbiranje in odvoz odpadkov skupne rabe je bilo v letu 2014 realizirano 81.146 evrov.

4001614 - KOMUNALNE STORITVE V VASEH
Vrednost: 29.282 €
Za komunalne storitve v vaseh, ki zajema čiščenje in pometanje in drugo, je bilo v letu 2014 realizirano
29.282 evrov.

4001615 - SKUPNE KOMUNALNE STORITVE
Vrednost: 35.161 €
Za skupne komunalne storitve, ki zajemajo zbiranje in odvoz kosovnega materiala, razne čistilne akcije, je
bilo v letu 2014 realizirano 35.161 evrov.
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
4001617 - UPRAVLJANJE IN ZAVAROVANJE STANOVANJ
Vrednost: 18.327 €
Za upravljanje stanovanjskih objektov je bilo v letu 2014 s proračunom načrtovanih 21.000 evrov sredstev,
realiziranih pa 18.327 evrov kar predstavlja 87,3 % porabo sredstev na tej postavki.

4001618 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN STROŠKI PRAZNIH
STANOVANJ
Vrednost: 36.270 €
Za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, drugi splošni material in
elektriko je bilo od 56.313 evrov, ki so bila v letu 2014 načrtovana s proračunom, realiziranih 36.270 evrov
(64,4%).

4001619 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ (REZERVNI SKLAD)
Vrednost: 9.000 €
V letu 2014 so bila sredstva načrtovana in realizirana v višini 9.000 evrov.

4001620 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ - VEČJA POPRAVILA
Vrednost: 56.965 €
Za investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov je bilo v letu 2014 s proračunom načrtovanih
70.000 evrov. Za večja popravila stanovanj je bilo planiranih 60.000 evrov, porabljenih pa 48.519 evrov
(80,9%), za večje investicije v poslovnih prostorih pa so bila sredstva planirana v višini 10.000 evrov,
porabljena pa v višini 8.446 evrov (84,5%).

4001621 - PLAČILO PRETOČKOVANJ STANOVANJ
Vrednost: 1.098 €
Za točkovanja stanovanj, ki so potrebna pri izračunu najemnin za stanovalce občinskih neprofitnih
stanovanj, je bilo v letu 2014 s proračunom načrtovanih 1.500 evrov, od katerih je bilo realiziranih 1.098
evrov (73,2 %).

4001622 - TRANSFER V SSRS
Vrednost: 92 €
Za pokrivanje obveznosti Stanovanjskega sklada RS iz naslova kupnine je bilo v letu 2014 načrtovanih in
porabljenih 92 evrov.

166

4001623 - TRANSFER V SOD
Vrednost: 46 €
Za obveznosti Slovenske odškodninske družbe iz naslova kupnin je bilo v letu 2014 načrtovanih in
porabljenih 46 evrov.

4001633 - NAJEMNINE STANOVANJ
Vrednost: 1.926 €
Za plačilo najemnine stanovanj je bilo v letu 2014 s proračunom načrtovanih 2.300 evrov, ki so bili realizirani
v višini 1.926 evrov kar predstavlja 83,7% realizacijo.

4001635 - VKNJIŽBA ETAŽNE LASTNINE STANOVANJ
Vrednost: 7.234 €
Za vknjižbo etažne lastnine stanovanj se je v letu 2014 od planiranih 21.000 evrov realiziralo 7.234 evrov,
kar predstavlja 34,5% porabo sredstev na tej postavki.

4001643 – SANACIJA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV
Vrednost: 0 €
Za sanacijo večstanovanjskih objektov je bilo v letu 2014 načrtovano 60.000 evrov, ki bojo realizirana v letu
2015.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
4001624 - ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA
Vrednost: 0 €
Skupno je bilo na tej postavki s proračunom načrtovanih 1.000 evrov, realiziranih pa ni bilo nobenih
sredstev (0 %).

4001625 - CENITVE, GEODETSKE STORITVE, PARCEL., SOGL..
Vrednost: 43.957 €
Skupno je bilo na tej postavki s proračunom načrtovano 50.500 evrov, realizirano pa 43.957 evrov. Sredstva
za cenitve in geodetske storitve so bila s proračunom planirana v višini 42.000 evrov, porabljena pa v višini
39.287 evrov, kar je bilo porabljenega za tekoče zadeve. Sredstva za plačila avtorskih honorarjev so bila
planirana v višini 1.000 evrov, vendar ni bilo porabljenih sredstev (0 %). Sredstva za plačila sodnih stroškov,
storitve odvetnikov, notarjev in drugo so bila planirana v višini 6.000 evrov, porabljena pa v višini 3.700
evrov, kar je bilo porabljenega za tekoče zadeve. Sredstva za urejanje zemljiškoknjižnega stanja in
geodetskega stanja cest (plačila drugih stroškov in dokumentacije) so bila planirana v višini 1.500 evrov,
porabljena pa so bila v višini 970 evrov (65 %).
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16069002 - Nakup zemljišč
4001627 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Vrednost: 17.374 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
4001706 - PRISPEVEK ZA ZDRAV.STORITVE ZA NEZAVAROVANE OSEBE
Vrednost: 86.777 €
Za plačilo prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov so bila z veljavnim proračunom v letu
2014 sredstva načrtovana v višini 95.096 evrov, ki so bila porabljena v višini 86.777 evrov. Prispevek za
mesec november je bil plačan šele v januarju 2015, zato je bila realizacija v letu 2014 91,3 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba
4001707 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Vrednost: 19.015 €
Za postavko mrliška ogledna služba, pod katero spadajo storitve mrliških pregledov, obdukcij in transportnih
stroškov povezanih s prevozom pokojnika na obdukcije, so bila v letu 2014 sredstva z veljavnim proračunom
načrtovana v višini 25.000 evrov. Sredstva na navedeni postavki so bila glede na opravljene storitve
porabljena v višini 19.015 evrov (76,1 %).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
4001801 - SOFINCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV
Vrednost: 6.756 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.
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18029002 - Premična kulturna dediščina
4001803 - MUZEJ KOPER - ENOTA ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 17.550 €
Sredstva za plačo in prispevke ter materialne stroške zaposlenega v enoti muzeja so bila načrtovana v višini
20.300 evrov so bila realizirana v višini 17.550 evrov.

4001824 - VZPOSTAVITEV MUZEJSKE ZBIRKE BRKINSKIH ŠKOROMATOV V
PODGRADU
Vrednost: 23.954 €
Planirana sredstva v višini 25.732 evrov so bila realizirana v višini 23.954 evrov, za pripravo in izvedbo
razstave (panoji, osvetlitev, vitrina za maketo), izdelavo lutk, alarmnega sistema, pripravo in tisk zloženke.

4001828 – SOFINANCIRANJE
DEDIŠČINE VREDNOT NOB

DEJAVNOSTI

VAROVANJA

KULTURNE
Vrednost: 0 €

Planirana sredstva v višini 3.732 evrov so bila z veljavnim proračunom prenesena v finančni načrt krajevne
skupnosti Ostrožno Brdo, kjer so bila tudi realizirana.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
4001820 - KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
Vrednost: 306.699 €
Za financiranje dejavnosti Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica so bila načrtovana sredstva v skupni višini
317.049 evrov, realizirana pa v višini 306.699 evrov oziroma 97 %. Sredstva za plače so bila realizirana v
celoti, sredstva za blago in storitve ter nabavo knjižnega gradiva pa v nižjem znesku od načrtovanega zaradi
izplačila zahtevka za mesec november v januarju 2015.

18039003 - Ljubiteljska kultura
4001805 - OSREDNJA KNJIŽNICA KOPER
Vrednost: 2.443 €
Za sofinanciranje potujoče knjižnice pri Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, ki s storitvami potujoče
knjižnice pokriva 6 naselij v naši občini, so bila načrtovana sredstva v višini 2.500 evrov, realizirana v višini
2.443 evrov oziroma 98 %.
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4001807 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV
Vrednost: 18.480 €
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev v višini
165.574 evrov, od tega so bila za javni razpis za leto 2015 namenjena sredstva v višini 141.008 evrov, ki
bodo porabljena v letu 2015. Sredstva v višini 15.437 evrov so bila dodeljena izvajalcem za izvedbo kulturnih
programov iz leta 2013 ter v višini 3.043 evrov za izvedbo meseca kulture 2014. Sredstva v višini 6.086 evrov
so bila načrtovana za mesec kulture 2015 in bodo porabljena v letu 2015.
Porabljena so bila sredstva v skupni višini 18.480 evrov kar je 11% načrtovanih sredstev. Ostala
neporabljena sredstva so bila prenesena v leto 2015 in bodo porabljena v letu 2015.

4001808 - JAVNI ZAVOD JSKD
Vrednost: 16.955 €
Za delovanje programa JSKD so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 16.965 evrov. Porabljena so bila
sredstva v višini 16.955 evrov, kar je 100% načrtovanih sredstev.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
4001811 - OGLAŠEVANJE RADIO 94
Vrednost: 3.001 €
V letu 2014 so bila za oglaševanje na radiu 94 sredstva načrtovana sredstva v višini 4.450 evrov, realizirana
pa v višini 3.001 evrov (67,4 %).

4001812 - OGLAŠEVANJE RADIO CAPRIS
Vrednost: 7.060 €
Za radijsko postajo Radio Capris so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 8.000 evrov, realizirana pa v
višini 7.060 evrov (88,3 %).

4001827 - SOFINANCIRANJE LOKALNEGA INFORMACIJSKEGA PROGRAMA
Vrednost: 46.829 €
Za sofinanciranje lokalnega informacijskega programa so bila v letu 2014 realizirana sredstva v višini 46.829
evrov od načrtovanih 55.000 evrov (85,1 %).

18039005 - Drugi programi v kulturi
4001813 - DOM NA VIDMU
Vrednost: 32.059 €
Za električno energijo, vodo in komunalne storitve, ogrevanje, tekoče vzdrževanje in drugi splošni material
porabljen v Domu na Vidmu je bilo v letu 2014 s proračunom planiranih 42.291 evrov, od katerih je bilo
realizirano 32.059 evrov (75,8 %).

170

4001831 - GALERIJA
Vrednost: 9.405 €
Planirana sredstva v proračunu za tekoče vzdrževanje Galerije (1.500 evrov) in plačilo avtorskega honorarja
za strokovno vodenje dela Galerije (5.470 evrov), so bila realizirana v višini 5.385 evrov. Planirana so bila
sredstva v višini 700 evrov za potrebe zagotavljanja tehničnega varovanja Galerije v Domu na Vidmu. Za
navedene namene so bila porabljena sredstva v višini 659 evrov. Plačila za delo preko študentskega servisa
so bila realizirana v višini 2.884 evrov.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
4001816 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Vrednost: 4.316 €
Planirana so bila sredstva v višini 262.715 evrov za sofinanciranje programov športa neprofitnim
organizacijam iz območja Občine ilirska Bistrica. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 3.377 evrov
za kritje stroškov po razpisu iz leta 2013. Ostala sredstva so sredstva prenosa v leto 2015 za potrebe
financiranja programov športa v 2015. Realizacija znaša 1%.
Planirana so bila sredstva v višini 16.000 evrov za sofinanciranje programov športa v javnih zavodih iz
območja občine Ilirska Bistrica. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 938 evrov za kritje stroškov
po razpisu iz leta 2013. Ostala sredstva so sredstva prenosa v leto 2015 za potrebe financiranja programov
športa v 2015. Realizacija znaša 6%.

4001817 - INVESTICIJE V ŠPORT
Vrednost: 9.900 €
Strošek elektro-montažnih del pri osvetlitvi nogometnega igrišča Kampo je znašal 9.900 evrov.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
4001902 - VVE PRI OŠ JELŠANE
Vrednost: 100.992 €
Pri VVE OŠ JELŠANE, Jelšane je bilo v letu 2014 planiranih 102.507 evrov dejansko porabljenih pa 100.992
evrov sredstev, kar predstavlja 98,5 % vseh planiranih sredstev. Za plače in druge izdatke zaposlenih je
bilo planiranih 88.796 evrov sredstev, porabljenih pa 88.664 evrov. V letu 2014 se je izvedlo tudi izplačilo
razlike ¾ plačnih nesorazmerij v višini 2.786 evrov.
Za druge materialne stroške je bilo planiranih 13.711 evrov, porabljenih pa 12.329 evrov, kar predstavlja
89,92 % vseh planiranih sredstev.
Zahtevki za materialne stroške za mesec november so bilo plačani v januarju 2015 v skupni višini 1.086
evrov.
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4001903 - VVE PRI OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
Vrednost: 132.780 €
Za delovanje vrtca pri OŠ T. Tomšiča v Knežaku je bilo v letu 2014 planiranih 143.707 evrov sredstev,
porabljenih pa 132.780 evrov, kar pomeni 92,4 % vseh planiranih sredstev. Za sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenih je bilo planiranih 123.373 evrov, porabljenih pa 116.617 evrov. V letu 2014 se je izvedlo
tudi izplačilo razlike ¾ plačnih nesorazmerij v višini 2.581 evrov.
Za druge materialne stroške je bilo planiranih 20.334 evrov, porabljenih pa 16.163 evrov.
Zahtevki za materialne stroške za mesec november so bilo plačani v januarju 2015 v skupni višini 2.206
evrov.

4001904 - VVE PRI OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Vrednost: 110.417 €
Planirana sredstva za leto 2014 so znašala 115.901 evrov, porabljena pa 110.417 evrov, kar predstavlja 95,3
% porabo vseh načrtovanih sredstev. Pri tem je bilo 99.703 evrov planiranih za plače in druge izdatke
zaposlenih, ki so bila porabljena v znesku 96.230 evrov. V letu 2014 se je izvedlo tudi izplačilo razlike ¾
plačnih nesorazmerij v višini 5.017 evrov.
Za druge materialne stroške pa je bilo planiranih 16.198 evrov, porabljenih pa 14.188 evrov, kar predstavlja
87,59 % vseh planiranih sredstev.
Zahtevki za materialne stroške za mesec november so bilo plačani v januarju 2015 v skupni višini 815 evrov.

4001905 - VVE PRI OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Vrednost: 120.583 €
Skupno planiranih sredstev za delovanje vrtca pri OŠ R. Ukoviča v Podgradu v letu 2014 je bilo 123.598
evrov, porabljenih pa 97,6 %, kar predstavlja 120.583 evrov. Za plače in druge izdatke zaposlenih je bilo
planiranih 107.999 evrov sredstev, ki so bila porabljena skoraj v celoti - 107.525 evrov. V letu 2014 se je
izvedlo tudi izplačilo razlike ¾ plačnih nesorazmerij v višini 3.734 evrov.
Za druge materialne stroške je bilo planiranih 15.599 evrov, porabljenih pa 13.060 evrov, kar predstavlja
83,72 % planiranih sredstev.
Zahtevki za materialne stroške za mesec november so bilo plačani v januarju 2015 v skupni višini 2.445
evrov.

4001906 - VVE PRI OŠ RUDIJA-MAHNIČA BRKINCA PREGARJE
Vrednost: 66.437 €
V letu 2014 je bilo planiranih 69.025 evrov sredstev za delovanje vrtca pri OŠ R. Mahniča Brkinca v
Pregarjah, porabljenih pa 66.437 evrov sredstev, kar predstavlja 96,3 % porabo sredstev. Za plače in druge
izdatke zaposlenih je bilo planiranih 58.649 evrov, porabljenih pa 56.702 evra oz. 96,68 %. V letu 2014 se je
izvedlo tudi izplačilo razlike ¾ plačnih nesorazmerij v višini 1.464 evrov.
Za druge materialne stroške je bilo planiranih 10.375 evrov sredstev, porabljenih pa 9.735 evrov oz. 93,83
%.
Zahtevki za materialne stroške za mesec november so bilo plačani v januarju 2015 v skupni višini 641 evrov.
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4001907 - VRTCI ZUNAJ OBČINE
Vrednost: 20.428 €
Za plačilo oskrbnine vrtcev za otroke s stalnim bivališčem v naši občini, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah
je bilo v letu 2014 planiranih 23.540 evrov sredstev, porabljeno pa 20.428 evrov, kar predstavlja 86,8 % vseh
planiranih sredstev.

4001908 - LOGOPED ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Vrednost: 12.158 €
Sredstva za sofinanciranje 0,4 zaposlitve logopeda za predšolske otroke načrtovana v višini 12.650 evrov so
bila, glede na dejanske stroške plače logopeda, realizirana v višini 12.158 evrov, kar predstavlja 96 %
načrtovanih sredstev.

4001909 - INVESTICIJE V VVE PRI OŠ
Vrednost: 1.841.139 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001948 - KONCESIJSKI OTROŠKI VRTEC
Vrednost: 126.662 €
V letu 2014 je bilo planiranih 132.807 evrov sredstev, porabljenih pa 126.662 evrov sredstev, kar predstavlja
95,4 % porabo sredstev. Za plače in druge izdatke zaposlenih je bilo planiranih 100.690 evrov, porabljenih
pa 98.985 evrov oz. 98,3 %. V letu 2014 se je izvedlo tudi izplačilo razlike ¾ plačnih nesorazmerij v višini
1.274 evrov.
Za druge materialne stroške je bilo planiranih 32.117 evrov sredstev, porabljenih pa 27.677 evrov oz. 86,18
%.
Zahtevki za materialne stroške za mesec november so bilo plačani v januarju 2015 v skupni višini 3.067
evrov.

4001949 - VRTEC ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 705.484 €
V letu 2014 je bilo za delovanje vrtca planiranih 762.565 evrov sredstev, porabljenih pa 705.484 evrov od
planiranih sredstev, kar predstavlja 92,5 % porabo sredstev. Za plače in druge izdatke zaposlenih je bilo
planiranih 605.435 evrov, porabljenih pa 568.508 evrov. V letu 2014 se je izvedlo tudi izplačilo razlike ¾
plačnih nesorazmerij v višini 26.352 evrov.
Za druge materialne stroške je bilo planiranih 157.130 evrov sredstev, porabljenih pa 136.976 evrov, kar je
rezultat manjše porabe na postavki tekočega vzdrževanja objektov in opreme in pa materialnih stroškov.
Zahtevki za materialne stroške za mesec november so bilo plačani v januarju 2015 v skupni višini 18.952
evrov.
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
4001912 - VARSTVO PRI DELU
Vrednost: 7.856 €
Planirana so bila sredstva v višini 10.570 evrov za financiranje strokovnih nalog iz varstva pri delu in
požarnega varstva v javnih zavodih, pregledov hidrantnega omrežja, gasilnikov, aktivne požarne zaščite ter
usposabljanj za zaposlene v zavodih. Sredstva so bila realizirana v višini 7.856 evrov, realizacija tako znaša
74%.

4001917 - OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE
Vrednost: 55.736 €
Sredstva za financiranje zavoda načrtovana v skupni višini 70.916 evrov so bila realizirana v višini 55.736
evrov oziroma 79 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec
november v januarju 2015 ter manjše porabe na postavkah ogrevanje, varovanje objektov ter tekoče
vzdrževanje.

4001918 - OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA
Vrednost: 117.572 €
Sredstva za financiranje zavoda načrtovana v skupni višini 135.460 evrov so bila realizirana v višini 117.572
evrov oziroma 87 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec
november v januarju 2015 ter manjše porabe na postavki varstvo vozačev. Neporabljena načrtovana
sredstva za varstvo vozačev so bila skladno z določili odloka o proračunu prerazporejena za investicijske
namene.

4001919 - OSNOVNA ŠOLA JELŠANE
Vrednost: 25.137 €
Sredstva za financiranje zavoda planirana v skupni višini 31.955 evrov so bila realizirana v višini 25.137 evrov
oziroma 79 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec november v
januarju 2015 ter manjše porabe na postavkah varstvo vozačev, ogrevanje, elektrika ter vzdrževanje čistilne
naprave. Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev so bila skladno z določili odloka o proračunu
prerazporejena za investicijske namene.
Od tega je bilo za potrebe rednega letnega servisiranja biološke čistilne naprave v Jelšanah porabljenih 576
evrov.

4001920 - OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
Vrednost: 20.769 €
Sredstva za financiranje zavoda načrtovana v skupni višini 25.838 evrov so bila realizirana v višini 20.769
evrov oziroma 80 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec
november v januarju 2015 ter manjše porabe na postavkah varstvo vozačev ter ogrevanje. Neporabljena
načrtovana sredstva za varstvo vozačev so bila skladno z določili odloka o proračunu prerazporejena za
investicijske namene.
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4001921 - OŠ PODGORA KUTEŽEVO
Vrednost: 29.012 €
Sredstva za financiranje zavoda načrtovana v skupni višini 36.774 evrov so bila realizirana v višini 29.012
evrov oziroma 79 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec
november v januarju 2015 ter manjše porabe na postavkah varstvo vozačev ter ogrevanje. Neporabljena
načrtovana sredstva za varstvo vozačev so bila skladno z določili odloka o proračunu prerazporejena za
investicijske namene.

4001922 - OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Vrednost: 30.068 €
Sredstva za financiranje zavoda načrtovana v skupni višini 37.292 evrov so bila realizirana v višini 30.068
evrov oziroma 81 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec
november v januarju 2015 ter manjše porabe na postavki varstvo vozačev. Neporabljena načrtovana
sredstva za varstvo vozačev so bila skladno z določili odloka o proračunu prerazporejena za investicijske
namene.

4001923 - OŠ RUDIJA-MAHNIČA BRKINCA PREGARJE
Vrednost: 18.615 €
Sredstva za financiranje zavoda načrtovana v skupni višini 22.015 evrov so bila realizirana v višini 18.615
evrov oziroma 85 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec
november v januarju 2015 ter manjše porabe na postavkah varstvo vozačev ter vzdrževanje čistilne
naprave. Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev so bila skladno z določili odloka o proračunu
prerazporejena za investicijske namene.
Od tega je bilo za potrebe rednega letnega servisiranja biološke čistilne naprave na Pregarjah porabljenih
576 evrov.

4001924 - LOGOPED ZA ŠOLSKE OTROKE
Vrednost: 12.158 €
Sredstva za sofinanciranje 0,4 zaposlitve logopeda za osnovnošolske otroke načrtovana v višini 12.650 evrov
so bila, glede na dejanske stroške plače logopeda, realizirana v višini 12.158 evrov, kar predstavlja 96 %
načrtovanih sredstev.

4001925 - VZGOJNI ZAVOD ELVIRA VATOVEC
Vrednost: 7.624 €
Načrtovana sredstva v skupni višini 10.975 evrov so bila realizirana v višini 7.624 evrov oziroma 70 %.
Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za sofinanciranje materialnih stroškov
zavoda, ureditve sobe za umirjanje ter terapije s pomočjo konja v januarju 2015. Sredstva načrtovana za
sofinanciranje najemnine za enoto v Divači načrtovana v višini 7.625 evrov so bila realizirana v celoti.

4001926 - POŠ POSTOJNA
Vrednost: 195 €
Načrtovana sredstva v višini 390 evrov za sofinanciranje deleža materialnih stroškov oddelka s prilagojenim
programom na OŠ M. Vilharja v Postojni, glede na število učencev iz naše občine (1 učenec) so bila
realizirana v višini 195 evrov oziroma 50 % Plačilo obveznosti iz leta 2014 bo realizirano v letu 2015.
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4001927 - REGRESIRANJE STAREGA PAPIRJA
Vrednost: 1.982 €
Za regresiranje zbiranja starega papirja na osnovnih šolah in vrtcih, za katerega znaša subvencija 0,025 evra
/kg zbranega papirja so bila načrtovana sredstva v višini 2.850 evrov. Glede na količino zbranega papirja so
bila realizirana sredstva v višini 1.982 evrov oziroma 70 %.

4001929 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ
Vrednost: 132.840 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

19039002 - Glasbeno šolstvo
4001931 - GLASBENA ŠOLA
Vrednost: 25.228 €
Sredstva za financiranje zavoda načrtovana v skupni višini 29.488 evrov so bila realizirana v višini 25.228
evrov oziroma 86 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi izplačila zahtevka za mesec
november v januarju 2015.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
4001933 - UREDITEV SREDNJE ŠOLE
Vrednost: 29.393 €
Podrobnejša obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov.

4001934 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA SREDNJE ŠOLE
Vrednost: 102.971 €
Za sofinanciranje delovanja srednje šole - gimnazije v Ilirski Bistrici (splošni materialni stroški in storitve,
sofinanciranje kadra) so bila načrtovana sredstva v skupni višini 107.045 evrov. Realizacija znaša 102.971
evrov, kar predstavlja 96 % načrtovanih sredstev in je nižja od načrtovanih sredstev zaradi manjše porabe na
postavkah električna energija, ogrevanje ter stroški telefonskih storitev.

4001935 - VOJAŠKI KOMPLEKS V ILIRSKI BISTRICI
Vrednost: 396 €
V letu 2014 so bila za električno energijo načrtovana sredstva v višini 1.000 evrov, realizirana pa v višini 396
evrov.

4001943 - SOFINANCIRANJE MATURANTSKIH PRIREDITEV
Vrednost: 3.650 €
Sredstva za sofinanciranje maturantskih prireditev (pomoč maturantom pri izvedbi prireditve, prevozi na
opravljanje mature ter parado v Ljubljano) v načrtovani višini 3.180 evrov so bila realizirana v celoti.
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Za plačilo organizacije in izvedbe Maturantske parade 2014, ko dijaki zaključnega letnika plešejo četvorko v
Ilirski Bistrici, so bila planirana sredstva v višini 470 evrov in v enakemu znesku tudi realizirana.

1905 - Drugi izobraževalni programi
19059002 - Druge oblike izobraževanja
4001936 - LJUDSKA UNIVERZA
Vrednost: 21.382 €
Sredstva za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze namenjena pokrivanju deleža stroškov za plačo
strokovnega vodje, stroške ogrevanja, elektrike ter materialne stroške v načrtovani višini 21.383 evrov so
bila realizirana v celoti.

1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
4001913 - REDNI PREVOZ V ŠOLO
Vrednost: 440.194 €
Sredstva za financiranje rednih prevozov v šolo, ki jih izvaja podjetje Arriva Dolenjska in Primorska
d.o.o., skupaj s podizvajalcem Laris d.o.o., načrtovana v višini 494.431 evrov so bila realizirana v višini
440.194 evrov oziroma 89 %. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev zaradi plačila računa za prevoze za
mesec oktober v januarju 2015.

4001914 - DRUGI PREVOZI V ŠOLO
Vrednost: 6.046 €
Sredstva za povračilo stroškov prevoza otrok v osnovno šolo na relacijah, ki niso vključene v sistem
organiziranih šolskih prevozov oz. ko otroci obiskujejo šolo izven šolskega okoliša, so bila načrtovana v višini
6.046 evrov. Sredstva so bila, glede na prisotnost otrok v šoli realizirana v celoti.

4001915 - PREVOZ V ZAVODE - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Vrednost: 44.696 €
Sredstva za financiranje dnevnih prevozov otrok s posebnimi potrebami na šolanje v zavode za
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, in sicer v Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan enota v Divači, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Center za korekcijo sluha in
govora Portorož ter v OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica (prilagojen program) načrtovana v višini 50.700
evrov so bila, glede na prisotnost otrok v zavodih, realizirana v višini 44.696 evrov oziroma 88 %.

4001916 - ŠOLA V NARAVI
Vrednost: 6.084 €
Sredstva za sofinanciranje organizacijskih stroškov ene šole v naravi, v enakem znesku kot ga za drugo šolo v
naravi priznava Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, načrtovana v višini 6.600 evrov so bila
realizirana v višini 6.084 evrov oziroma 92 %.
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4001928 - PREVOZI UČENCEV NA TEKMOVANJA
Vrednost: 4.107 €
Za sofinanciranje prevozov učencev osnovnih šol na tekmovanja iz znanja ter prevoze na delavnice za
nadarjene učence so bila načrtovana sredstva v skupni višini 4.539 evrov realizirana v višini 4.107 evrov
oziroma 91 %.

19069003 - Štipendije
4001938 - KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Vrednost: 49.489 €
V letu 2014 je bilo planiranih 54.000 evrov sredstev za kadrovske štipendije. Porabljena so bila sredstva v
višini 49.489 evrov, kar predstavlja 92% načrtovanih sredstev.

4001939 - ŠTIPENDIJSKA SHEME ZA JP
Vrednost: 95 €
V letu 2014 so bila za delovanje Štipendijske sheme južne primorske načrtovana sredstva v višini 1.982
evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 95 evrov za kritje obveznosti iz leta 2013, kar predstavlja 5%
načrtovanih sredstev.
V letu 2014 so bila za štipendiranje načrtovana sredstva v višini 2.518 evrov. Sredstva niso bila porabljena,
prenesena so bila v leto 2015 in tudi plačana januarja 2015.

4001944 - ŠTIPENDIJSKI SKLAD
Vrednost: 2.100 €
Za Štipendijski sklad Univerze na Primorskem so bila načrtovana sredstva v višini 2.100 evrov. Porabljena so
bila sredstva v višini 2.100 evrov, kar je 100 % načrtovanih sredstev. Izplačana so bila sredstva za eno
štipendijo v višin 2.000 evrov, 100 evrov pa predstavljajo stroški upravljanja Štipendijskega sklada Univerze
na Primorskem.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
4002001 - OBDARITEV OB ROJSTVU OTROKA
Vrednost: 36.680 €
Za obdaritev ob rojstvu otrok je bilo v letu 2014 porabljenih večina planiranih sredstev, to je 98,5 % od
37.240 evrov planiranih sredstev.
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4002002 - AVTOBUSNI PREVOZI V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC
Vrednost: 8.785 €
Planirana so bila sredstva v višini 8.785 evrov za sofinanciranje avtobusnih prevozov v Moščeniško drago
med poletnimi počitnicami. Sredstva so bila porabljena v celoti, realizacija tako znaša 100%.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 - Centri za socialno delo
4002003 - CSD- PROGRAM SONČEK
Vrednost: 17.973 €
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje programa Dnevni center Sonček v skupni višini
18.560 evrov. Od tega je bilo za sofinanciranje plač zaposlenih načrtovanih 10.888 evrov. Porabljenih je bilo
10.301 evrov sredstev, kar je 95% načrtovanih sredstev. Za blago in storitve programa je bilo načrtovanih
7.672 evrov sredstev, ki so bila porabljena v celoti.

4002023 - CSD PROGRAM LAIČNA POMOČ DRUŽINAM
Vrednost: 8.835 €
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za financiranje programa Laična pomoč družinam v skupni višini
8.839 evrov. Od tega je bilo za financiranje plač zaposlene načrtovanih 6.779 evrov. Porabljenih je bilo 6.776
evrov sredstev, kar je 100% načrtovanih sredstev. Za blago in storitve programa je bilo načrtovanih 2.060
evrov sredstev in tudi porabljenih v celoti.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
4002004 - DRUŽINSKI POMOČNIK
Vrednost: 20.369 €
V letu 2014 so bila za izplačilo družinskega pomočnika načrtovana sredstva v višini 20.380 evrov. Porabljena
so bila sredstva v višini 20.369 evrov, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev.

4002027 - PROGRAM OSEBNE ASISTENCE ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Vrednost: 4.387 €
V letu 2014 je bilo za sofinanciranje zaposlitve v okviru programa "Asistent-ka bom", ki se izvaja pri Zvezi
paraplegikov Slovenije načrtovanih 4.800 evrov . Porabljena so bila sredstva v višini 4.387 evrov, kar pomeni
91% načrtovanih sredstev. Ostala sredstva so ostala neporabljena zaradi večjih načrtovanih sredstev od
dejanskih stroškov.
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20049003 - Socialno varstvo starih
4002005 - OSKRBNINE V DSO
Vrednost: 339.561 €
V letu 2014 je bilo načrtovanih 350.000 evrov sredstev za doplačilo domske oskrbe. Na podlagi izdanih
odločb o oprostitvi plačila institucionalnega varstva, ki jih izdaja CSD Ilirska Bistrica, za občane s stalnim
prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica je bilo porabljenih 339.561 evrov, kar je 97% načrtovanih sredstev.
Ostala sredstva so ostala neporabljena zaradi večjih načrtovanih sredstev od dejansko porabljenih.

4002021 - CSD POMOČ NA DOMU
Vrednost: 63.118 €
Za storitev Pomoč na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Ilirska Bistrica so bila načrtovana sredstva v
višini 72.561 evrov. Porabljena so bila v višini 63.118 evrov kar je 87% načrtovanih sredstev. Ostala sredstva
so ostala neporabljena zaradi večjih načrtovanih sredstev od dejanskih stroškov.

4002022 - PROGRAM POMOČI BOLNIM IN STAREJŠIM
Vrednost: 31.705 €
Načrtovana so bila sredstva v višini 32.178 evrov za izvajanje programa pomoči bolnim in starejšim subvencionirani prevozi. Realizirana so bila sredstva v višini 31.705 evrov, kar je 98% načrtovanih sredstev.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
4002008 - SUBVENCIJE STANARIN
Vrednost: 14.431 €
V letu 2014 je bilo načrtovanih sredstev za subvencije v višini 15.000 evrov, realiziranih pa 14.431 evrov
(96,2 %).

4002009 – ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
Vrednost: 0 €
V letu 2014 je bilo načrtovanih 3.000 evrov sredstev za enkratne denarne socialne pomoči. Sredstva v letu
2014 niso bila realizirana.

4002010 - PLAČILO POGREBNIN
Vrednost: 946 €
Za namene izplačil pogrebnin je bilo v letu 2014 planiranih 3.000 evrov sredstev. Po določilih 20. člena
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške
pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov.
Sredstva so bila porabljena v višini 946 evrov.
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4002025 - SUBVENCIJE UČENCEM - ŠOLA V NARAVI
Vrednost: 8.395 €
Načrtovana so bila sredstva v višini 8.540 evrov za subvencije učencem- šola v naravi. Glede na izdane
odločbe, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju šole v naravi Občini Ilirska Bistrica so bila porabljena sredstva
v višini 8.395 evrov, kar pomeni 98 % načrtovanih sredstev.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih
4002014 - DRUŠTVO POT
Vrednost: 8.690 €
Za delovanje Društva Pot so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 9.066 evrov. Porabljena so bila
sredstva v višini 8.690 evrov, kar predstavlja 96% načrtovanih sredstev.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
4002015 - RDEČI KRIŽ
Vrednost: 27.021 €
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje Območnega združenja Rdečega Križa Ilirska Bistrica
v višini 27.022 evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 27.021 evrov, kar predstavlja 100% načrtovanih
sredstev.

4002016 - SOŽITJE
Vrednost: 0 €
Za delovanje Društva Sožitje so bila v proračunu za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 2.500 evrov.
Sredstva niso bila porabljena.

4002017 - VDC
Vrednost: 0€
Za delovanje Varstveno delovnega centra Koper, enota Ilirska Bistrica so bila v letu 2014 načrtovana
sredstva v višini 2.500 evrov. Sredstva v letu 2015 niso bila porabljena, ker so bila prenesena v leto 2015 in
tudi plačana januarja 2015.

4002018 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH DRUŠTEV
Vrednost: 361 €
Za sofinanciranje programov humanitarnih društev so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 28.929
evrov. Porabljena so bila sredstva v višini 361 evrov za plačilo obveznosti iz leta 2013, kar je 1% načrtovanih
sredstev. Ostala neporabljena sredstva so bila namenjena za javni razpis za leto 2015 in prenesena v leto
2015. Porabljena bodo v letu 2015.
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4002020 - VARNA HIŠA
Vrednost: 5.601 €
Za sofinanciranje delovanja Regijske varne hiše Kras (materialnih stroškov, najemnine ter stroškov plač) so
bila načrtovana sredstva v skupni višini 8.349 evrov, porabljena pa v znesku 5.601 evrov oz. 67 %.

4002024 - HUMANITARNA POMOČ BREZPOSELNIM
Vrednost: 3.323 €
V letu 2014 so bila za humanitarno pomoč brezposelnim načrtovana sredstva v višini 8.323 evrov.
Porabljena so bila sredstva v višini 3.323 evrov, kar predstavlja 40% načrtovanih sredstev.

4002028 - POMOČ BREZDOMCEM TER DRUGIM SKUPINAM PREBIVALSTVA
Vrednost: 4.361 €
Načrtovana so bila sredstva v višini 5.140 evrov za zavetišče za brezdomce. Porabljena so bila sredstva v
višini 4.361 evrov, kar je 85% načrtovanih sredstev.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
4002201 - ODPLAČILO KREDITA SKLADOM
Vrednost: 2.728 €
Za odplačila obresti kredita najetega pri Stanovanjskem skladu RS smo v letu 2014 načrtovali sredstva v
višini 2.800 evrov, odplačali pa sredstva v višini 2.728 evrov.

4002202 - ODPLAČILO KREDITA BANKAM
Vrednost: 44.181 €
Za odplačilo obresti kreditov najetih za infrastrukturo in šolstvo v predhodnem obdobju so bila v letu 2014
po veljavnem proračunu načrtovana sredstva načrtovana v višini 47.960 evrov, realizirana v višini 44.181
evrov.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
4002203 - STROŠKI VODENJA KREDITOV
Vrednost: 1.025 €
Za stroške povezane z najemom kredita so bila v letu 2014 realizirana sredstva v višini 1.025 evrov.
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
23029001 - Rezerva občine
4002301 - REZERVA
Vrednost: 223.802 €
Občinski svet Občine Il.Bistrica se je februarja 2014 obvezal, da bo na postavki Proračunska rezerva
zagotovil potreba sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, ki je prizadela nekatere vasi Občine Ilirska
Bistrica.
S proračunom za leto 2014 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 202.000 evrov, in sicer za namen
odprave posledic škode zaradi naravne nesreče - žledu in poplav, nastalih ob izrednih vremenskih razmerah
v mesecu januarju 2014 ter mesecu februarju 2014, zaradi česar je ARSO dne 2.2.2014 razglasil rdeči alarm.
V letu 2014 se je porabila celotna rezerva in sicer:






5.951 evrov za pripravo malic ter za druge manjše stroške,
51.614 evrov za plinsko olje,
8.494 evrov za stroške prevoza,
131.782 evrov za gradbena dela na prizadetih območjih,
4.159 evrov za nadomestila plač za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Skupna sredstva obvezne rezerve in sicer s sredstvi iz preteklih let (109.046 evrov), novimi sredstvi (202.000
evrov),poraba v letu 2014 (202.000 evrov) ter povračilo stroškov uporabe agregata s strani Ministrstva za
infrastrukturo na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda v višini 21.802 evrov, so v letu 2014
znašala 130.848 evrov in se prenašajo v leto 2015.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
4002304 - ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ
Vrednost: 0 €
Planirana so bila sredstva v višini 199.000 evrov za potrebe odprave posledic po poplavah v novembru in
decembru 2014. Z navedenimi sredstvi so bila izvedena nujna sanacijska dela, katerih plačilo je bilo
izvedeno v letu 2015.
Planirana so bila sredstva v višini 1.000 evrov za potrebe pokrivanja stroškov refundiranja osebnih
dohodkov za gasilce in člane CZ, ki so opravljali intervencijska dela med rednim delovnim časom. Plačilo
refundacij je bilo izvedeno v letu 2015.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
4002303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Vrednost: 4.800 €
Za enkratne dotacije neprofitnih organizacijam, društvom, posameznikom itd. so bila v letu 2014 realizirana
sredstva v višini 4.800 evrov (92,3 %).
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OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE
N A Č R TA R A Z V O J N I H P R O G R A M O V V
LETU 2014
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400 - OBČINSKA UPRAVA
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB038-12-0096 - Energetska sanacija Doma na Vidmu
V letu 2014 je bilo za nadaljevanje del energetske sanacije Doma na Vidmu načrtovano 728.282 evrov. V
letu 2014 je bila realizirana energetska sanacija objekta. Sanacija je obsegala zamenjavo ovoja stavbe in
strešne kritine. Izvedba del je bila pogojena tudi s pridobitvijo sredstev javnega razpisa MzIP "Sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti". Vrednost opravljenih gradbenih in obrtniški
del znaša 728.282 evrov, od tega so bila realizirana sredstva Evropske unije, in sicer Kohezijskega sklada v
višini 572.511 evrov. Vrednost opravljenih storitev nadzorništva ter drugih - gradnji spremljajočih storitev
znaša 15.006 evrov. Za druge stroške so bila načrtovana sredstva v višini 5.000 evrov, ki pa niso bila
realizirana.

Slika 1: Energetska sanacija Doma na Vidmu

OB038-13-0001 - Rekonstrukcija vaškega doma Pregarje
V letu 2014 so bila za adaptacijo vaškega doma Pregarje načrtovana sredstva v skupni višini 438.992 evrov.
Sredstva za izgradnjo doma so bila realizirana v višini 425.633 evrov. Projekt je bil delno financiran iz
naslova ZFO-1 in sicer v višini 124.982 evrov. Poleg tega so bila za izvedbo projekta z odločbo pridobljena
evropska sredstva v višini 219.466 evrov. Ti prihodki bodo realizirani v letu 2015. Sredstva za stavbni nadzor
ter izvajanje nalog koordinatorja za VZD so bila realizirana v višini 12.810 evrov. Stroški izvedencev za
gradbena dela so bili realizirani v višini 549 evrov.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
OB038-07-0004 - Nakup računalnikov in opreme
V letu 2014 je bilo za nakup drobnega inventarja načrtovano 1.500 evrov. Sredstva v letu 2014 niso bila
realizirana.

OB038-07-0203 - Nakup računalnikov in prog.opreme - SAOP
Za nakup programske opreme za finančno računovodsko poslovanje SAOP je bilo v letu 2014 načrtovano
1.000 evrov. Sredstva niso bila realizirana.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB038-07-0024 - Ureditev tržnice v mestu Il.Bistrica
Za ureditev prostora za umestitev tržnice so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 37.385 evrov. Poleg
tega je bil v letu 2014 načrtovan nakup stojnic v višini 12.775 evrov, od tega so bila sredstva iz naslova
Leader 10.540 evrov ter občinska sredstva v višini 2.235 evrov. V letu 2014 so bila realizirana sredstva za
ureditev tržnice v višini 35.952 evrov, za nakup stojnic so bila realizirana sredstva v višini 10.248 evrov,
plačila drugih stroškov so bila realizirana v višini 1.432 evrov. Sredstva iz naslova Leader bojo pridobljena v
letu 2015.

OB038-07-0105 - Izvedba projektov - Društvo za razvoj podeželja
V letu 2014 je bila načrtovana izvedba projektov, ki jih financirajo občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira projekt PESCA v višini 18.428 evrov, od tega sredstva Leader v višini 17.000
evrov. Za druge projekte so bila načrtovana sredstva v višini 11.463 evrov. V letu 2014 so bila realizirana
sredstva za mednarodni projekt SLO-IT PESCA v višini 25.281 evrov, od tega sredstva Leader v višini 21.393
evrov.

OB038-07-0106 - Ureditev pašnikov
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za obnovo in novo postavitev pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali v višini 6.147 evrov. Po pogodbi o sofinanciranju naložbe za ureditev pašnikov, ki je bila
sklenjena v letu 2013, so bila izplačana sredstva v pogodbeni vrednosti 6.146 evrov.

OB038-09-0084 - Sofinanciranje delovanja društva LAS
Za sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (LAS) so bila v letu
2014 načrtovana sredstva v višini 32.958 evrov. Sredstva so bila v letu 2014 realizirana v višini 25.731 evrov,
od tega sofinancirana s strani Leader v višini 17.541 evrov.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB038-10-0044 - Obnovljivi viri energije OŠ Dragotin Kette
Za vgradnjo regulacijske tehnike so bila načrtovana sredstva v višini 15.000 evrov. Projekt "Obnovljivi viri
energije v primorskih občinah" sledi načelom trajnostne energetske oskrbe. Investicija se bo delno
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financirala iz Švicarskega sklada. Sredstva Švicarskega prispevka znašajo 12.750 evrov, sredstva občine pa
2.250 evrov. V letu 2014 so bila realizirana sredstva v višini 2.451 evrov, od tega so bila pridobljena sredstva
iz Švicarskega sklada v višini 2.178 evrov. Ostala sredstva bojo pridobljena v letu 2015.

OB038-10-0045 - Obnovljivi viri energije OŠ Knežak
Za vgradnjo regulacijske tehnike so bila načrtovana sredstva v višini 15.000 evrov. Projekt "Obnovljivi viri
energije v primorskih občinah" sledi načelom trajnostne energetske oskrbe. Investicija se bo delno
financirala iz Švicarskega sklada. Sredstva Švicarskega prispevka znašajo 12.750 evrov, sredstva občine pa
2.250 evrov. V letu 2014 so bila realizirana sredstva v višini 2.006 evrov, od tega so bila pridobljena sredstva
iz Švicarskega sklada v višini 1.782 evrov. Ostala sredstva bojo pridobljena v letu 2015.

OB038-13-0004 - Energetska sanacija OŠ Dragotin Kette
V letu 2014 je bilo planirano dokončanje izvedbe energetske sanacije objekta. Sanacija je obsegala
zamenjavo ovoja stavbe in strešne kritine. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz
Kohezijskega sklada. Operacija je bila izvajana v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, v vrednosti
195.934 evrov. Predvidena vrednost celotne investicije je znašala 393.118 evrov. V letu 2014 je bila
realizirana energetska sanacija objekta. Sanacija je obsegala zamenjavo ovoja stavbe in strešne kritine.
Izvedba del je bila pogojena s pridobitvijo sredstev javnega razpisa MzIP "Sofinanciranje operacij za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti". Vrednost realizirane investicije znaša 372.274 evrov,
od tega so bila pridobljena sredstva iz Kohezijskega sklada v višini 195.934 evrov. Za strokovni nadzor pri
izvedbi gradnje ter stroški koordinatorja za VZD na objektu so bila realizirana sredstva v višini 8.361 evrov.
Za razlagalno tablo so bila realizirana sredstva v višini 284 evrov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB038-07-0028 - Ureditev industrijskih con
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva v višini 40.000 evrov za izvedbo elektro priključkov in javne
razsvetljave. Sredstva so bila realizirana v višini 14.090 evrov.

OB038-07-0216 - Cesta Ambrožič - Ostrožno Brdo
V letu 2014 so bila za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 135010 Ambrožič - Ostrožno Brdo, I. faza, za izvedbo
gradbenih del načrtovana sredstva v višini 274.000 evrov, za izvajanje strokovnega nadzora pa sredstva v
višini 6.017 evrov, kar znaša skupaj 280.017 evrov. Poleg tega se načrtuje 11.224 evrov za projektno
dokumentacijo. Projekt je bil delno sofinanciran iz naslova ZFO-1. Strošek za izdelavo delne projektne
dokumentacije za fekalno kanalizacijo v naselju Ostrožno Brdo je znašal 11.224 evrov. Poleg tega se je v letu
2014 za delno rekonstrukcijo lokalne ceste LC 135010 Ambrožič - Ostrožno Brdo, I. faza, za izvedbo
gradbenih del porabilo sredstva v višini 128.067 evrov, od tega so bila pridobljena sredstva iz naslova ZFO-1
v polovični višini 29.465 evrov. Drugi del sredstev bo pridobljen v letu 2015. Sredstva za strokovni nadzor so
bila realizirana v višini 1.805 evrov. Stroški sodnih postopkov zaradi izterjave plačil so znašali 469 evrov, kar
znaša skupaj 141.565 evrov.

OB038-07-0223 - Mostiček Bubec - Posrtvica (Bubec)
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva v višini 7.260 evrov za izdelavo projekta IDZ za nadomestni most čez
potok Posrtev. Projekt je bil izdelan v letu 2014, vendar bo plačilo izvršeno v letu 2015.
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OB038-07-0227 - LC Davor - Podstenje
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za stroške parcelacije v višini 7.800 evrov. Za urejanje geodetskega
stanja lokalne ceste LC 135070 Mežnarija Podstenje Podtabor je strošek znašal 6.336 evrov.

OB038-07-0238 - Most na LC Zabiče
V letu 2014 so bila za gradnjo mostu na LC Zabiče in rekonstrukcijo ceste v območju mostu, za projektno
dokumentacijo načrtovana sredstva v višini 31.110 evrov, za odkup zemljišč 8.500 evrov, za gradnjo objekta
366.300 evrov in za nadzor 8.000 evrov, kar znaša skupaj 413.910 evrov. Stroški izdelave projektne
dokumentacije PZI za vzdrževalna dela v javno korist, za gradnjo mostu na LC Zabiče in rekonstrukcijo ceste
v območju mostu, so znašali 31.110 evrov. Poleg tega se je v letu 2014 za gradnjo mostu na LC Zabiče in
rekonstrukcijo ceste porabilo sredstva v višini 159.507 evrov, za izvajanje strokovnega nadzora pa sredstva v
višini 2.040 evrov. Stroški sodnih postopkov zaradi izterjave plačil so znašali 369 evrov, kar znaša skupaj
193.026 evrov.

OB038-07-0247 - Ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč
V letu 2014 so bila za ureditev avtobusnega postajališča v Knežaku ter ureditev pločnikov po mestu Ilirska
Bistrica načrtovana sredstva v višini 118.000 evrov, 26.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije ter
6.000 za investicijski nadzor. Strošek izdelave projektne dokumentacije za ureditev pločnikov na Vilharjevi
cesti, Gregorčičevi cesti, Ulici Toneta Tomšiča in na Bazoviški cesti je znašal 25.234 evrov. Strošek ureditve
pločnika na Ulici Toneta Tomšiča je znašal 36.475 evrov, strošek izvajanja strokovnega nadzora pa 806
evrov. Strošek ureditve krožišča z avtobusnim postajališčem v Knežaku je znašal 45.392 evrov, strošek
izvajanja strokovnega nadzora pa 1.472 evrov. Strošek delne ureditve pločnika na Gregorčičevi cesti v
Trnovem je znašal 16.944 evrov, strošek izvajanja strokovnega nadzora pa 712 evrov. Stroški sodnih
postopkov zaradi izterjave plačil so znašali 71 evrov, kar znaša skupaj 127.106 evrov.

OB038-07-0248 - Obvoznica
V letu 2014 so bila za ureditev obvoznice načrtovana sredstva v višini 170.000 evrov ter za plačilo drugih
stroškov in dokumentacije sredstva v višini 3.400 evrov. V letu 2014 so bila za gradnjo realizirana sredstva v
višini 152.679 evrov, za dokumentacijo za ureditev okolice obvoznice pa sredstva v višini 3.400 evrov.

Slika 2 : Obvoznica

OB038-07-0249 - Sanacija plazov
Za morebitne sanacije plazov oziroma cest so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov.
Sredstva v letu 2014 niso bila realizirana.
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OB038-08-0081 - Prometna ureditev parkirišča za pošto
V letu 2014 je bilo za plačilo obveznosti iz leta 2013 načrtovano 3.545 evrov. Stroški oblaganja parapetnega
armirano-betonskega zidu s kamnom, na parkirišču za pošto, so znašali 3.545 evrov.

OB038-10-0066 - Krožišče pri Spetiču
Za plačilo obveznosti iz leta 2013 so bila za krožišče pri Spetiču v letu 2014 načrtovana sredstva v višini
2.500 evrov. Stroški za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji
krožišča K3 pri Spetiču so v letu 2014 znašali 2.000 evrov, strošek dodatnih elektro-montažnih del pri
ureditvi sredinskega otoka je znašal 320 evrov, strošek popravila hortikulture pa 149 evrov. Skupni stroški
krožišča pri Spetiču so znašali 2.469 evrov.

OB038-11-0019 - Ureditev ulice Vojkov drevored
Za plačilo obveznosti izdelave projektne dokumentacije za celovito obnovo ulice Vojkov drevored so bila v
letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10.950 evrov. Strošek za plačilo obveznosti iz preteklega leta za
izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo ulice Vojkov drevored (od Tomšičeve do Gubčeve
ulice) je v letu 2014 znašal 10.950 evrov, stroški sodnih postopkov zaradi izterjave plačil pa 200 evrov, kar
znaša skupaj 11.150 evrov.

OB038-11-0037 - Potok Bistrica
Izvedba vzdrževalnih del na potoku Bistrici in Sušcu in na sotočju je bila v letu 2014 načrtovana v višini
33.418 evrov. Sredstva so bila realizirana v višini 32.716 evrov.

Slika 3: Potok Bistrica

OB038-11-0038 - Preplastitev in pločnik Podgrad
Za preplastitev in pločnik v Podgradu so bila v letu 2014 načrtovana sredstva prenosa v višini 26.714 evrov.
Sredstva so bila realizirana v višini 5.289 evrov.
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Slika 4: Preplastitev in pločnik Podgrad

OB038-11-0042 - Intervencije - ceste
V letu 2014 je bilo za nepredvidene sanacije cest načrtovano 39.432 evrov. Stroški za izvedbo sanacij javnih
poti na območju KS Ilirska Bistrica so v letu 2014 znašali 844 evrov.

OB038-13-0003 - Cesta Trpčane
V letu 2014 so bila za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za komunalno opremo v naselju
Trpčane načrtovana sredstva v višini 23.546 evrov. Sredstva bojo realizirana v letu 2015.

OB038-13-0007 - Obnova vaških cest
V letu 2014 so bila za sanacijo in preplastitev ceste po vasi Velika Bukovica načrtovana sredstva v višini
17.000 evrov. Strošek za preplastitev ceste skozi naselje Velika Bukovica je znašal 17.000 evrov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB038-07-0029 - Osvetlitev prehodov za pešce
Za plačilo obveznosti iz leta 2013 je bil v letu 2014 za ureditev prehoda za pešce na Gregorčičevi ulici 23,24
načrtovan prenos sredstev v višini 1.000 evrov. Strošek za plačilo obveznosti iz preteklega leta, za izvajanje
strokovnega nadzora pri ureditvi prehoda za pešce na Gregorčičevi cesti so v letu 2014 znašali 991 evrov.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB038-07-0341 - Subvencioniranje obrestne mere za malo gospod.
Skladno s sklenjenimi pogodbami o subvencioniranju obrestne mere je bil planiran znesek v veljavnemu
proračunu 7.000 evrov. Realizirano je 4.854 evrov. Sredstva so porabljena za subvencioniranje obrestne
mere razdeljenih posojil občine in garancijske sheme, v letih od 2007 do 2012.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB038-07-0033 - Pozdravne table
Namen projekta je postavitev pozdravnih tabel ob cestnih vpadnicah v občino. V letu 2014 so bila
načrtovana sredstva v višini 14.000 evrov. Sredstva so bila realizirana v višini 11.504 evrov.

OB038-09-0069 - Muzejska zbirka na gradu Prem
Planirana sredstva v višini 2.745 evrov so bila v celoti porabljena za izdelavo muzejske vitrine.

OB038-09-0081 - Obvestilna signalizacija
Namen projekta je postavitev obvestilne signalizacije usmerjevalnih lamel. V letu 2014 so bila za postavitev
obvestilne signalizacije načrtovana sredstva prenosa v višini 23.430 evrov. Poleg tega so bila načrtovana
sredstva v višini 2.170 evrov za dokončanje projekta, ki je bil izvajan v fazah v preteklih letih. Postavitev
prometne signalizacije je bila v letu 2014 realizirana v višini 25.597 evrov.

OB038-11-0032 - Turistično informativne table
V letu 2014 je bila načrtovana postavitev turistično informativnih tabel, ki označujejo glavne znamenitosti
občine Ilirska Bistrica. Postavljenih je bilo 21 tabel. Skupna vrednost investicije je znašala 28.412 evrov, od
tega so lastna sredstva 8.216 evrov ter sredstva Leader 20.196 evrov. V letu so bila realizirana sredstva v
višini 28.362 evrov. Sredstva iz naslova Leader bojo pridobljena v letu 2015.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB038-09-0087 - Subvencioniranje cene za odlaganje odpadkov
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za subvencioniranje cene za odlaganje odpadkov JP Komunala v
višini 342.000 evrov. Sredstva so bila v letu 2014 realizirana v višini 341.671 evrov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB038-07-0042 - KČN - sprejem fekalnih odplak
Za izvedbo strojno inštalacijskih del in s tem dokončanje investicije so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v
višini 166.742 evrov. Za nadzor so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5.200 evrov. Dela na projektu
Sprejem grezničnih odplak so bila realizirana v višini 166.742 evrov. Strokovni nadzor je bil v letu 2014
realiziran v višini 4.667 evrov.

OB038-07-0044 - Kanalizacija in ČN Bač
Po podpisu pogodb o služnostni pravici z lastniki zemljišč, je bilo v letu 2014 načrtovano nadaljevanje
gradnje meteornega kanala za odvodnjavanje cestišča v višini 25.000 evrov. Strošek izdelave dostopne poti
pri črpališču na Baču je znašal 4.348 evrov, strošek asfaltiranja ceste ob strelišču pa je znašal 20.317 evrov,
kar znaša skupaj 24.664 evrov.
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OB038-07-0045 - Kanalizacija in ČN Podgrad I. faza
Za druge storitve, monitoring in analize so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 800 evrov. V letu
2014 so bila za tehnični pregled realizirana sredstva v višini 754 evrov.

OB038-07-0046 - Kanalizacija in ČN Hrušica
Za druge storitve, monitoring in analize ter vzdrževanja sistema so bila načrtovana sredstva v višini 4.950
evrov. V letu 2014 je bila realizirana novelacija projektne dokumentacije v višini 4.950 evrov.

OB038-07-0052 - Kanalizacija Ilirska Bistrica
Za obnovo kanalizacijskega sistema po občini Ilirska Bistrica so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini
43.930 evrov. Stroški obnove kanalizacije in pločnika na Gregorčičevi cesti v Trnovem so znašali 42.006
evrov, strošek strokovnega nadzora pa 924 evrov, kar znaša skupaj 42.930 evrov.

OB038-07-0316 - Kanalizacija in ČN Starod
V letu 2014 so bila za projektno dokumentacijo PZI načrtovana sredstva v višini 2.318 evrov. Stroški izdelave
projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja ceste so znašali 2.318 evrov.

OB038-11-0040 - Intervencije - kanalizacije
Za nepredvidene intervencije na kanalizacijskem omrežju je bilo v letu 2014 načrtovano 10.000 evrov.
Sredstva niso bila realizirana.

OB038-12-0009 - Kanalizacija Čelje
V letu 2014 so bila za kanalizacijo Čelje načrtovana sredstva v višini 8.855 evrov. Sredstva so bila realizirana
za pridobitev dokumentacije OVD, za ureditev platoja ter za hidrogeološki elaborat v celotni višini.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB038-10-0073 - Ureditev vodotoka v Vrbovem
V letu 2014 je bila načrtovana ureditev vodotoka v vasi Vrbovo v višini 22.995 evrov. Investicija je bila
realizirana v celoti.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB038-07-0127 - Občinski prostorski načrt
V proračunu 2014 so bila predvidena sredstva v višini 77.000 evrov za postopek izdelave OPN Ilirska
Bistrica.
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V letu 2014 je bilo izplačanih:
- 799 evrov za izdelavo predloga za mnenje o p PIP in idejne zasnove v natančnosti in vsebini OPPN za
območje turističnega središča Mola,
- 753 evrov za izdelavo predloga za mnenje o p PIP in idejne zasnove v natančnosti in vsebini OPPN za
območje gospodarske cone Podgrad,
- 253 evrov za izdelavo predloga za mnenje o p PIP in idejne zasnove v natančnosti in vsebini OPPN za
območje gospodarske cone EUP 07/4,
- 1.152 evrov za izdelavo obrazložitve in utemeljitve predloga OPN Ilirska Bistrica.
- 1.094 evrov za izdelavo predloga OPN Ilirska Bistrica,
- 19.764 evrov za izdelavo hidrološko hidravlične študije ter karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne
nevarnosti - za obstoječe stanje za reko Reko ,
- 10.858 evrov za izdelavo hidrološko hidravlične študije ter karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne
nevarnosti - za predvideno stanje na predlog OPN za reko Reko.
V letu 2014 se je naročilo izdelavo:
- predloga in obrazložitve upoštevanja mnenja MZIP, Direktorata za prostor in MKO v višini 8.772 evrov (že
izdelano in izplačano),
- uskladitve namenske rabe gozdna zemljišča z dejansko rabo glede na zahteve MKO v višini 1.757 evrov (že
izdelano in izplačano),
-hidravlične presoje vodnega režima Rečice, Bistrice in Kozleka, ter zasnova omilitvenih ukrepov za
zagotavljanje poplavne varnosti obstoječe pozidave na obravnavanem območju v višini 9.638 evrov
-hidrološko hidravlično analizo s predlogom protipoplavnih ukrepov reke Bistrice in Sušca v mestu Ilirska
Bistrica v višini 10.736 evrov.
Izdelane dokumente se bo vključilo v postopku usklajevanja predloga OPN, na podlagi zahtev NUP.

OPN je v fazi usklajevanja predloga z nosilci urejanja prostora (NUP), ki so podali negativna mnenja na
predlog OPN, in sicer s področja prometa, gozdarstva, kmetijstva, narave, prostora in voda. Za ostala
področja je občina pridobila pozitivna / pogojno pozitivna mnenja.
Po pridobljenih vseh pozitivnih mnenjih NUP-ov in z Odločbo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje
od Direktorata za okolje, bo občinska uprava lahko predala usklajen predlog v branje in sprejem na sejo
občinskega sveta, kar se pričakuje v letu 2015.

Skupno je bil izplačan v letu 2014 znesek v višini 45.202 evrov.
Vsa ostala sredstva so namenjena za prenos v leto 2015 za dokončanje projektov.
Poleg tega je bilo načrtovano 11.173 evrov za pretvorbo podatkov o namenski rabi zemljišč in za določanje
zemljišč za gradnjo stavb za potrebe REN (registra nepremičnin) pri Geodetski upravi RS. Podatki bodo
pretvorjeni v predpisano obliko za namene množičnega vrednotenja nepremičnin. Sredstva so bila
realizirana v celoti.

OB038-07-0130 - OPPN Sviščaki
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva prenosa za dokončanje postopka OPPN, izdelavo idejne zasnove
objektov in izdelavo CPVO v višini 18.154 evrov. V proračunu 2014 je bilo predvidenih 18.154 evrov.
V letu 2014 je bilo izplačanih:
- 4.685 evrov za izdelavo okoljskega poročila za OPPN turistično središče Sviščaki,
- 5.856 evrov za izdelavo arhitekturno idejnega koncepta objektov za OPPN Sviščaki,

195

- 7.613 evrov za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN Sviščaki za javno razgrnitev.

16039001 - Oskrba z vodo
OB038-07-0078 - Hidranti
Za postavitev novih hidrantov so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 7.064 evrov. Zamjenjava
hidrantov je bila v letu 2014 realizirana v višini 4.980 evrov. Za projektno dokumentacijo so bila v letu 2014
načrtovana sredstva v višini 3.660 evrov, ki so bila realizirana v celoti.

OB038-09-0089 - Subvencioniranje cene za vodo
V letu 2014 se načrtuje sredstva za subvencioniranje cene vode v višini 110.000 evrov. Sredstva so bila
realizirana v višini 88.725 evrov.

OB038-10-0074 - Oskrba s pitno vodo obale in Krasa
Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se v letu 2014 načrtuje sredstva v višini 43.722 evrov. V letu
2014 je bila izdelana dokumentacija v višini 35.722 evrov.

OB038-11-0031 - Oskrba s pitno vodo - primarni in sekundarni vodi
V letu 2014 se za vodooskrbo obale z vodo načrtuje sredstva za izdelavo dokumentacije ter za geodetske
storitve v višini 42.700 evrov. V letu 2014 je bila realizirana izdelava dokumentacije v skupni višini 38.682
evrov.

OB038-11-0041 - Intervencije - vodovodi
V letu 2014 je bilo načrtovano 10.000 evrov za nepredvidene intervencije na vodovodih. Realizirano je bilo
4.700 evrov, in sicer za izvedbo elektro priključka za potrebe vodovoda na Gornjem Zemnu.

OB038-12-0038 - Kataster vodovodnega omrežja po občini
Za kataster vodovodnega omrežja po občini Ilirska Bistrica se v letu 2014 načrtuje sredstva v višini 20.000
evrov. Sredstva so bila realizirana v celoti.

OB038-12-0058 - Vodovod Zajelšje - Posrtvica
Za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja od vasi Zajelšja do Posrtvice so bila v letu 2014 načrtovana sredstva
prenosa v višini 15.233 evrov. Sredstva so bila realizirana v celoti.

OB038-14-0006 - Vodovod ob obvoznici
V letu 2014 se za prestavitev vodovodnega omrežja ob obvoznici načrtuje sredstva v višini 36.600 evrov.
Sredstva v letu 2014 niso bila realizirana.
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB038-08-0093 - Popravilo zidov na pokopališču Il.Bistrica
Za izvedbo investicije so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 64.756 evrov. Investicija je bila v letu
2014 realizirana v celoti.

OB038-08-0095 - Popravilo zidov na pokopališču Sabonje
V letu 2014 so bila za popravilo zidov na pokopališču v Sabonjah načrtovana sredstva v višini 35.938 evrov.
Za rekonstrukcijo podpornega zidu na pokopališču v vasi Sabonje, so bila opravljena gradbena dela v skupni
vrednosti 35.938 evrov.

OB038-12-0027 - Žarni grobovi
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva v višini 37.329 evrov za dokončanje grobnih polj žarnih grobov.
Investicija je bila realizirana v celoti.

Slika 6: Žarni grobovi

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB038-11-0133 - Park za sodiščem
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva v višini 29.882 evrov za ureditev parka Nade Žagar. Ureditev parka
je bila realizirana v celoti.
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Slika 7: Park za sodiščem

OB038-12-0012 - Kindlerjev botanični park II. faza
V letu 2014 se za ureditev parka načrtuje 47.764 evrov, od tega 9.662 evrov občinskih sredstev ter 38.102
evrov sredstev iz naslova Leader. Poleg tega se, za plačilo obveznosti iz leta 2013 načrtuje prenos sredstev
za ureditev javne razsvetljave v Kindlerjevem botaničnem parku v višini 31.881 evrov. Za investicijski nadzor
se v letu 2014 načrtuje sredstva v višini 568 evrov. Za projektno dokumentacijo se v letu 2014 načrtuje
sredstva v višini 7.830 evrov. V letu 2014 je bilo za ureditev parka realizirano 29.962 evrov občinskih
sredstev. Investicijski nadzor je bil realiziran v višini 568 evrov. Projektna dokumentacija je bila realizirana v
višini 7.830 evrov. Ureditev javne razsvetljave je bila realizirana v višini 30.165 evrov. Sredstva iz naslova
Leader bojo pridobljena v letu 2015.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB038-14-0007 - Sanacija večstanovanjskih objektov
V letu 2014 je bilo za sofinanciranje sanacije fasade v Rozmanovi ulici 24 d, e ter f, kjer je Občina lastnik
nekaterih stanovanj načrtovano 60.000 evrov. Investicija je bila v letu 2014 realizirana, vendar zapade
plačilo v leto 2015.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB038-07-0139 - Urejanje zemljiško knjiž.sta.in geod.st.cest
V letu 2014 so bila za urejanje geodetskega stanja lokalnih cest načrtovana sredstva v višini 1.500 evrov.
Strošek urejanja geodetskega stanja cest v letu 2014 je znašal 970 evrov.

16069002 - Nakup zemljišč
OB038-07-0151 - Nakup zemljišč po odloku in drugi nakupi
Za nakup zemljišč so bila z veljavnim proračunom planirana sredstva v višini 36.000 evrov. Porabljena so bila
sredstva v višini 17.374 evrov (48 %), in sicer za nakup zemljišča na Topolcu (za obračališče komunalnih
vozil) ter nakup balinarske dvorane v Zabičah (v stečajnem postopku Hmezad). Pri obeh nakupih sta bili
kupoprodajni pogodbi sklenjeni že v prejšnjem letu, plačilo pa je zapadlo v leto 2014.
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB038-07-0140 - Obnova in vzdrževanje spomenikov
V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v višini 15.164
evrov. Od tega so bila realizirana sredstva za obnovo in vzdrževanje spomenikov župnije Pregarje v višini
6.756 evrov. Ta sredstva so bila prenesena iz leta 2013, ker zaradi vremenskih razmer niso mogli dokončati
investicije. Sredstva v višini 8.408 so ostala nerealizirana, ker javni razpis ni bil izveden zaradi pozno
sprejetega proračuna za leto 2014. Tako je bilo realiziranih 45% načrtovanih sredstev.

18029002 - Premična kulturna dediščina
OB038-12-0010 - Muzejska zbirka brkinskih škoromatov v Podgradu
Planirana sredstva v višini 23.020 evrov so bila realizirana v višini 21.749 evrov, za pripravo in izvedbo
razstave (panoji, osvetlitev, vitrina za maketo), izdelavo lutk, alarmnega sistema, pripravo in tisk zloženke.
Sredstva iz naslova Leader bojo pridobljena v letu 2015.

Slika 8: Brkinski škoromat

19029001 - Vrtci
OB038-11-0007 - Izgradnja vrtca Ilirska Bistrica
Leta 2014 je predvidena izvedba gradnje novega centralnega vrtca. Vrednost izgradnje 1. in 2. faze znaša
1.737.000 evrov, od tega občinska sredstva v višini 197.771 evrov, državna sredstva v višini 1.291.229 evrov
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ter sredstva iz naslova ZFO-1 v višini 248.000 evrov. Vrednost izvajanje strokovnega nadzora v času gradnje
znaša 70.000 evrov. Vrednost dobave notranje opreme v letu 2014 znaša 250.000 evrov v Vrednost izdelave
projektne dokumentacije PID znaša 48.000 ter vrednost drugih storitev znaša 25.000 evrov. V letu 2014 se
je pričela dejanska izvedba gradnje novega centralnega vrtca. Vrednost izgradnje 1. in 2. faze do 31.12.2014
znaša 1.554.298 evrov, od tega sredstva iz naslova ZFO-1 v višini 220.221 evrov ter 959.726 državnih
sredstev. Ostala državna sredstva bojo pridobljena v letu 2015. Vrednost dobave in montaže notranje in
zunanje opreme objekta znaša 246.356 evrov. Vrednost opravljenih storitev nadzorništva znaša 11.895
evrov. Stroški priključitve objekta vrtca na elektro omrežje in stroški elektro omrežnine znašajo 11.645
evrov. Vrednost porabljene električne energije v času gradnje znaša 1.208 evrov. Za stroške sodnih
postopkov in drugih manipulativnih stroškov je bilo porabljenih 1.812 evrov.

Slika 9: Vrtec Ilirska Bistrica

OB038-12-0018 - Intervencije v vrtcih
V letu 2014 so bila za nepredvidene intervencije v vrtcih načrtovana sredstva v višini 15.000. V letu 2014 so
bila realizirana sredstva za ureditev zelenice v OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje sredstva v višini 2.340
evrov. Za druge nepredvidene intervencije so bila realizirana sredstva v višini 11.342 evrov.

19039001 - Osnovno šolstvo
OB038-07-0081 - Oprema na OŠ AŽ
V letu 2014 se za nakup opreme planira sredstva v višini 1.200 evrov. Oprema je bila nabavljena, vendar bo
plačilo zapadlo v leto 2015.

OB038-07-0083 - Sanacija oken v OŠ AŽ
Investicija obsega zamenjavo oken na objektu šole in pomeni nadaljevanje del, pričetih že v letu 2011. V
letu 2014 je za potrebe vgradnje ALU oken predvidenih 34.311 evrov. Investicija je obsegala zamenjavo
oken na objektu šole in pomeni nadaljevanje del, pričetih že v letu 2011. V letu 2014 je bilo za potrebe
vgradnje ALU oken realiziranih 34.311 evrov.
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OB038-07-0171 - Računalniška oprema na OŠ Jelšane
Za nakup računalniške opreme se v letu 2014 planira sredstva v višini 1.690 evrov. Računalniška oprema je
bila v letu 2014 realizirana, vendar bo plačilo v letu 2015.

OB038-07-0173 - Oprema na OŠ Knežak
Za nakup opreme se v letu 2014 načrtuje 4.150 evrov. Oprema je bila v letu 2014 nabavljena, vendar zapade
plačilo v leto 2015.

OB038-07-0183 - Oprema na OŠ Podgora
Za nakup opreme se v letu 2014 planira sredstva v višini 800 evrov. Oprema je bila v letu 2014 nabavljena,
vendar zapade plačilo v leto 2015.

OB038-07-0187 - Oprema za OŠ Podgrad
V letu 2014 se za nakup opreme planira sredstva v višini 1.360 evrov. Oprema je bila v letu 2014 nabavljena,
vendar zapade plačilo v leto 2015.

OB038-08-0003 - Oprema na OŠ Pregarje
Za nakup opreme v letu 2014 se planira 1.445 evrov. Oprema je bila v letu 2014 nabavljena, vendar zapade
plačilo v leto 2015.

OB038-10-0053 - Zunanja ureditev OŠ Pregarje
Leta 2014 se izvede zamenjava dotrajane zaščitne ograje športnega oziroma večnamenskega igrišča pred
šolo. Vrednost del znaša 7.959 evrov. Investicijo se financira iz občinskih sredstev. Investicija je obsegala
zamenjavo žičnate ograje otroškega in športnega igrišča pred in za objektom OŠ R. Mahniča Brkinca
Pregarje v vrednosti 7.959 evrov

OB038-10-0061 - Zunanja ureditev OŠ Podgora
Za dokončanje gradbenih del v okolici šole in ureditve parkirišča ob telovadnici se v letu 2014 planira 69.430
evrov občinskih sredstev. Za dokončanje gradbenih del v okolici šole in ureditve parkirišča ob telovadnici je
bilo v letu 2014 realiziranih 69.430 evrov občinskih sredstev.

OB038-10-0071 - Izgradnja OŠ Podgrad
V letu 2014 se za projektno dokumentacijo načrtuje sredstva v višini 2.355 evrov. Za spremembo oziroma
dopolnitev že izdelana projektne dokumentacije PGD, PZI za rekonstrukcijo OŠ Podgrad je bilo porabljenih
2.355 evrov.

OB038-11-0070 - Intervencije - šole
V letu 2014 je bilo za nepredvidene intervencije v šolah načrtovano 20.000 evrov. Nepredvidene
intervencije so bile v letu 2014 realizirane v višini 18.785 evrov.
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19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
OB038-07-0116 - Zamenjava oken v gimnaziji
Zamenjava dotrajanih in poškodovanih lesenih oken v pritličju in I. nadstropju je je bila načrtovana za leto
2014, ocenjena vrednost investicije znaša 29.393 evrov. Opravljena je bila zamenjava dotrajanih in
poškodovanih lesenih oken na SZ strani objekta ŠCP DE Gimnazije v vrednosti 29.393 evrov.

OB038-07-0338 - Učila za srednjo šolo
Za nabavo učil in učnih pripomočkov je bilo v letu 2014 načrtovano 2.000 evrov. Učila v letu 2014 niso bila
nabavljena.
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OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
ZA LETO 2014
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Realizirani prihodki krajevnih skupnosti za leto 2014
Krajevna skupnost Bitnja je v letu 2014 realizirala 6.205 evrov prihodkov, od tega 6.025 evrov občinskih
sredstev in 180 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Dolnji Zemon je v letu 2014 realizirala 7.419 evrov prihodkov, od tega 7.233 evrov
občinskih sredstev, 6 evrov prihodkov od obresti in 180 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Harije je v letu 2014 realizirala 8.852 evrov prihodkov, od tega 8.312 evrov občinskih
sredstev, ter 540 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Hrušica je v letu 2014 realizirala 4.608 evrov prihodkov, od tega 4.397 evrov občinskih
sredstev, 1 evro prihodkov od obresti in 210 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Ilirska Bistrica je v letu 2014 realizirala 3.920 evrov prihodkov, od tega 3.070 evrov
občinskih sredstev, ter 850 evrov drugih prihodkov - obresti in obresti od vezave.

Krajevna skupnost Jasen je v letu 2014 realizirala 6.352 evrov prihodkov, od tega 4.682 evrov občinskih
sredstev, 180 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve in 1.490 evrov lastnih sredstev za ureditev
vaškega doma.

Krajevna skupnost Jelšane je v letu 2014 realizirala 44.647 evrov prihodkov, od tega 8.658 evrov občinskih
sredstev, ter 35.989 evrov drugih prihodkov (19 evrov od obresti, 180 evrov prihodkov od premoženja – najemnin
za volitve ter 35.790 evrov od rente Javnega podjetja Komunala).

Krajevna skupnost Knežak je v letu 2014 realizirala 36.919 evrov prihodkov, od tega 25.190 evrov občinskih
sredstev, ter 11.729 evrov drugih prihodkov - od najemnin za grobove.

Krajevna skupnost Koseze je v letu 2014 realizirala 11.046 evrov prihodkov, od tega 10.600 evrov občinskih
sredstev, 1 evro od obresti, 360 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve in 85 evrov nedavčnih
prihodkov – vračilo preplačila.

Krajevna skupnost Kuteževo je v letu 2014 realizirala 7.000 evrov prihodkov, od tega 6.363 evrov občinskih
sredstev, ter 637 evrov drugih prihodkov - od prispevkov vaščanov za vodno povračilo.
Krajevna skupnost Novokračine je v letu 2014 realizirala 5.484 evrov prihodkov, od tega 5.243 evrov
občinskih sredstev, ter 1 evrov od obresti, 240 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Ostrožno Brdo je v letu 2014 realizirala 7.705 evrov prihodkov, od tega 7.520 evrov
občinskih sredstev, 5 evrov od obresti in 180 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Podgrad je v letu 2014 realizirala 23.891 evrov prihodkov, od tega 21.940 evrov občinskih
sredstev, 636 evrov od obresti in vezave denarnih sredstev, 540 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za
volitve ter 775 evrov od najemnin za grobove.
Krajevna skupnost Pregarje je v letu 2014 realizirala 10.762 evrov prihodkov, od tega 8.054 evrov občinskih
sredstev, 8 evrov od obresti, 2.520 evrov od najemnin za grobove ter 180 evrov prihodkov od premoženja –
najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Prem je v letu 2014 realizirala 21.960 evrov prihodkov, od tega 17.362 evrov občinskih
sredstev, 2 evrov od obresti, 4.236 evrov od najemnin za grobove ter 360 evrov prihodkov od premoženja –
najemnin za volitve.

Krajevna skupnost Rečica je v letu 2014 realizirala 8.730 evrov prihodkov, od tega 8.729 evrov občinskih
sredstev in 1 evro od obresti.

Krajevna skupnost Starod je v letu 2014 realizirala 7.080 evrov prihodkov, od tega 5.809 evrov občinskih
sredstev, 1 evro od obresti ter 1.270 evrov od pobranih prispevkov za grobove.

Krajevna skupnost Šembije je v letu 2014 realizirala 39.006 evrov prihodkov, od tega 36.447 evrov občinskih
sredstev, 1 evro od obresti, 2.378 evrov od pobranih prispevkov za grobove ter 180 evrov prihodkov od
premoženja – najemnin za volitve.
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Krajevna skupnost Topolc je v letu 2014 realizirala 10.216 evrov prihodkov, od tega 7.310 evrov občinskih
sredstev, 4 evrov od obresti, 2.706 evrov od pobranih prispevkov za grobove, 180 evrov prihodkov od premoženja
– najemnin za volitve ter 16 evrov vračilo preplačila.

Krajevna skupnost Vrbovo je v letu 2014 realizirala 19.215 evrov prihodkov, od tega 17.916 evrov občinskih
sredstev, ter 1.297 evrov od prispevkov vaščanov za vodno povračilo.

Krajevna skupnost Zabiče je v letu 2014 realizirala 7.457 evrov prihodkov, od tega 4.803 evrov občinskih
sredstev, 1 evro od obresti, 1.714 evrov od lastnih sredstev vaščanov za vodo, 759 evrov od prispevkov vaščanov za
vodno povračilo ter 180 evrov prihodkov od premoženja – najemnin za volitve.
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500 - KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
Vrednost: 5.794 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5000201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 7 evrov, realizirana pa v višini 2
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5000601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 2.280 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.013 evrov, realizirana pa v višini
2.280 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 732 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje,
ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti..

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5001301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.324 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 2.324 evrov.

5001302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 356 evrov, realizirana pa niso bila, zato se
prenašajo v leto 2015.

5001305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, vendar niso bila porabljena
in se prenašajo v leto 2015.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5001601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.188 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.188 evrov.

501 - KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON
Vrednost: 6.089 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5010201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5010601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.336 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 11.256 evrov, realizirana pa v višini
1.336 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 9.920 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje in telekomunikacij, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

OB038-14-0011 - Računalnik in oprema - Dolnji Zemon (KS)
V letu 2014 so bila za nakup računalnika in opreme načrtovana sredstva v višini 488 evrov. Sredstva so bila
realizirana v drugi polovici decembra, plačilo obveznosti zapade v leto 2015.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5011301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.092 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 4.092 evrov.

5011302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.475 evrov, realizirana pa niso bila, in se
prenašajo v leto 2015.

5011305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, vendar niso bila porabljena
in se prenašajo v leto 2015.

13029004 - Cestna razsvetljava
5011304 - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Vrednost: 0 €
Za postavitev dveh svetil javne razsvetljave so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 300 evrov. Sredstva niso
bila realizirana, in se bodo koristila v letu 2015 po sprejetju proračuna.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5011601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 659 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 1.426 evrov, realizirana pa v višini 659
evrov. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.
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502 - KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE
Vrednost: 8.200 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5020201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 7 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 7
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5020601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 3.045 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.756 evrov, realizirana pa v višini
3.045 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 711 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje,
ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5021301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 4.185 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 4.185 evrov.

5021302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.055 evrov, realizirana pa niso bila. Neporabljena
sredstva se prenašajo v leto 2015.

5021305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se prenašajo v leto 2015.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5021303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 0 €

OB038-14-0009 - Investicije v cestno infr. – KS Harije (KS)
V letu 2014 so za sanacijo plazu po poplavah v Harijah načrtovana občinska sredstva v višini 10.000 evrov. Dela niso
še zaključena, zato se sredstva prenašajo v leto 2015 za plačilo obveznosti iz preteklega leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5021601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 962 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 1.051 evrov, realizirana pa v višini 962
evrov. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

503 - KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
Vrednost: 1.514 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5030201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5030601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 768 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 7.277 evrov, realizirana pa v višini
768 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 6.509 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje,
ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5031301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.015 evrov, realizirana pa niso bila, zato
se prenašajo v leto 2015.

5031302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.623 evrov, realizirana pa niso bila, zato se
prenašajo v leto 2015.

5031305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

Vrednost: 0 €

Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se prenašajo v leto 2015.

13029004 - Cestna razsvetljava
5031304 – VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Vrednost: 0 €

V letu 2014 so bila za postavitev svetil javne razsvetljave načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov, vendar niso bila
realizirana.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5031601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 744 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 744 evrov.
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504 - KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
Vrednost: 10.976 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5040201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 2
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5040601 - PLAČE IN DRUGI PREJEMKI
Vrednost: 490 €
V letu 2014 se načrtujejo sredstva v višini 490 evrov za izravnavo nesorazmerij, za zakonske zamudne obresti in za
prispevke delodajalca. Izplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerij plač za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012 v
javnem sektorju ureja Zakon o načinu izplačila razlike v plačah zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev.

5040602 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.720 €
Sredstva za delovanje krajevne skupnosti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 89.148 evrov, realizirana pa v višini
1.720 evrov, in sicer za ogrevanje, elektriko, vodo, pisarniški material Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša
87.428 evrov predstavljajo telekomunikacije (82.989 evrov) in neporabljena sredstva (4.439 evrov), ki pa so že bila
nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5041301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 8.161 evrov, realizirana pa niso bila, zato
se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

5041305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

Vrednost: 0 €

Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, vendar niso bila porabljena
in se prenašajo v leto 2015.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5041302 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 8.504 €

OB038-12-0019 - Investicije v cestno infrastrukturo Il.Bistr. (KS)
V letu 2014 so bila za ureditev pešpoti na slap Sušec (čiščenje struge, posek dreves) načrtovana sredstva
telekomunikacij v višini 12.000 evrov. V letu 2014 so bila realizirana v višini 8.504 evrov, razlika v višini 3.496 evrov
se prenese v leto 2015 za plačilo obveznosti iz preteklega leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5041601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V MESTU
Vrednost: 260 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 260 evrov.

505 - KRAJEVNA SKUPNOST JASEN
Vrednost: 2.576 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5050201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 61 €
Za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 70 evrov,
realizirana pa v višini 61 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5050401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 407 €
V letu 2014 so bila za nakup materiala in ureditev vaškega doma načrtovana sredstva v višini 500 evrov, realizirana
pa v višini 407 evrov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5050601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 971 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.859 evrov, realizirana pa v višini
971 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 2.888 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje,
ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5051301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.019 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.156 evrov, realizirana pa v višini 1.019
evrov. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

5051302 – ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
V letu 2014 so bila za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 2.488 evrov. Sredstva niso bila realizirana, zato se
prenašajo v leto 2015.

5051305 – VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
V letu 2014 so bila za zimsko službo načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov. Sredstva niso bila realizirana, zato se
prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5051601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 118 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana v višini 375 evrov, realizirana pa v višini 118 evrov.
Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.
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506 - KRAJEVNA SKUPNOST JELŠANE
Vrednost: 21.259 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5060201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 70 €
Za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 75 evrov,
realizirana pa v višini 70 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5060601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.729 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 41.218 evrov, realizirana pa v višini
4.729 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 36.489 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti ter sredstva prejete rente.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5061301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 7.261 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 7.261 evrov.

5061302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 61 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.727 evrov, realizirana pa v višini 61 evrov.
Neporabljena sredstva v višini 2.666 evrov se prenašajo v leto 2015.

5061305 – VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, vendar niso bila realizirana,
zato se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.
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13029004 - Cestna razsvetljava
5061304 - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave in postavitev luči so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.500 evrov,
vendar niso bila realizirana.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5061601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 2.370 €
Za vzdrževanje pokopališča so bila v letu 2014 načrtovana sredstva grobarin v višini 14.400 evrov, realizirana pa v
višini 2.370 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5061602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 6.769 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 638 evrov, realizirana pa v višini 456
evrov. Poleg tega so bila za odvoz odpadkov načrtovana in realizirana sredstva rente v višini 6.313 evrov.
Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

507 - KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK
Vrednost: 38.792 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5070201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 71 €
Za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 75 evrov,
realizirana pa v višini 71 evrov.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5070401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 9.999 €

OB038-08-0040 - Vaški dom Koritnice
V letu 2014 so bila za ureditev ogrevanja v vaškem domu Koritnice načrtovana občinska sredstva v višini 10.000
evrov, realizirana pa v višini 9.999 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5070601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 6.639 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 8.409 evrov, realizirana pa v višini
6.639 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 1.770 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5071301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 5.728 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 5.728 evrov.

5071302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 865 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.476 evrov, realizirana pa v višini 865 evrov.
Neporabljena sredstva v višini 2.611 evrov se prenašajo v leto 2015.

5071305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se prenašajo v leto 2015.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5071303 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 0 €

OB038-14-0010 - Investicije v cestno infr. - KS Knežak (KS)
V letu 2014 so bila za sanacijo poti po poplavah v krajevni skupnosti načrtovana občinska sredstva v višini 15.000
evrov, vendar niso bila realizirana. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5071601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 11.770 €
V letu 2014 so bila za vzdrževanje pokopališka zidu ter tekoče vzdrževanje pokopališča načrtovana in realizirana
sredstva v višini 11.770 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5071602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 3.721 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 3.721 evrov.

508 - KRAJEVNA SKUPNOST KOSEZE
Vrednost: 13.046 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5080201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 6 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 6
evrov.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5080401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 1.467 €
V letu 2014 so bila za elektriko in vodo načrtovana v višini 550 evrov, realizirana pa v višini 429 evrov.

OB038-12-0067 – Vaški dom Velika Bukovica (KS)
V letu 2014 so bila za nakup avdiovizualne opreme za vaški dom Velika Bukovica načrtovana in realizirana sredstva
v višini 1.038 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5080601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 3.819 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 5.403 evrov, realizirana pa v višini
3.819 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 1.584 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

OB038-11-0138 Računalnik Koseze (KS)
V letu 2014 so bila za nakup računalnika in opreme načrtovana sredstva v višini 742 evrov. Sredstva so bila
realizirana v drugi polovici decembra, plačilo obveznosti zapade v leto 2015.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5081301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 6.342 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 6.342 evrov.

5081302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.667 evrov, realizirana pa niso bila, zato se
neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.
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5081305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila, zato
se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5081601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.412 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 1.426 evrov, realizirana pa v višini 1.412
evrov. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

509 - KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO
Vrednost: 10.554 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5090201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 1 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 1
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5090601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 3.716 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 4.740 evrov, realizirana pa v višini
3.716 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 1.024 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5091301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 5.089 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 5.089 evrov.

5091302 – ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 576 evrov, realizirana pa niso bila, zato se
neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

5091305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5091604 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 567 €
Za povračilo vodnega prispevka so bila v letu 2014 načrtovana lastna sredstva v višini 717 evrov, realizirana pa v
višini 567 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5091601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.181 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.181 evrov.
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510 - KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE
Vrednost: 5.047 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5100201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 3 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 3
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5100601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 3.093 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 6.704 evrov, realizirana pa v višini
3.093 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 3.611 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5101301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 1.890 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 1.890 evrov.

5101302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 571 evrov, realizirana pa niso bila, zato se
neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

5101305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5101602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 61 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana v višini 638 evrov, realizirana pa v višini 61 evrov.
Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

511 - KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO BRDO
Vrednost: 6.014 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5110201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 1 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 1
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5110601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 471 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 23.296 evrov, realizirana pa v višini
471 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 22.825 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje in telekomunikacij, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5111301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 288 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana 3.912 evrov, realizirana pa v višini 288 evrov.
Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.
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5111302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 14.019 evrov, realizirana pa niso bila, zato
se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

5111305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.912 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5111602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.497 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.497 evrov.

16039001 - Oskrba z vodo
5111603 – HIDRANTNO OMREŽJE

Vrednost: 0 €

OB038-14-0008 Hidrantno omrežje – Ostrožno Brdo (KS)
V letu 2014 so bila za nakup hidrantnih omaric načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov, vendar niso bila realizirana
in se zato prenašajo v leto 2015.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
5111801 - SPOMENIKI
Vrednost: 3.757 €

OB038-12-0074 – Spomeniki – Ostrožno Brdo (KS)
V letu 2014 so bila za sofinanciranje zbirke iz bolnice Zalesje (vitrine, beljenje) načrtovana in realizirana občinska
sredstva v višini 3.757 evrov.
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512 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
Vrednost: 26.958 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5120201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 8 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 8
evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5120401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 424 €
Za plačilo električne energije in vode so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 470 evrov, realizirana pa v
višini 424 evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5120601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.105 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 43.683 evrov, realizirana pa v višini
1.105 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 42.578 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti ter sredstva telekomunikacij.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5121301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 7.032 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 7.032 evrov.

226

5121302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 809 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 8.247 evrov, realizirana pa v višini 809 evrov.
Neporabljena sredstva v višini 7.438 evrov se prenašajo v leto 2015, in sicer za vas Podgrad v višini 2.815 evrov, vas
Podbeže v višini 840 evrov, vas Račice v višini 2.800 evrov in vas Sabonje v višini 983 evrov.

5121305 – VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila.
Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015, in sicer za vas Podgrad v višini 880 evrov, vas Podbeže v višini 200
evrov, vas Račice v višini 400 evrov in vas Sabonje v višini 520 evrov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5121601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 1.991 €
V letu 2014 so bila za tekoče vzdrževanje, elektriko, vodo in gorivo načrtovana sredstva v višini 2.437 evrov,
realizirana pa v višini 1.991 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5121602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 7.182 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 7.182 evrov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
5121801 - SOFINANCIRANJE OBNOVE SPOMENIKOV
Vrednost: 8.408 €

OB038-08-0110 - Sofinanciranje obnove spomenikov - Podgrad
V letu 2014 so bila za sofinanciranje obnove spomenikov - cerkev Račice načrtovana in realizirana občinska
sredstva v višini 8.408 evrov.
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513 - KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE
Vrednost: 15.718 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5130201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 4 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 8 evrov, realizirana pa v višini 4
evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5130401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 0 €

OB038-14-0014 Oprema za vaški dom Pregarje (KS)
V letu 2014 so bila za nakup opreme za vaški dom Pregarje (stoli, klima) načrtovana sredstva v višini 2.868 evrov.
Sredstva so bila realizirana v drugi polovici decembra, plačilo obveznosti zapade v leto 2015.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5130601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 5.839 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 9.877 evrov, realizirana pa v višini
5.839 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 4.038 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje in telekomunikacij, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

OB038-14-0013 Računalnik in oprema – Pregarje (KS)
V letu 2014 so bila za nakup računalnika in opreme načrtovana sredstva v višini 750 evrov. Sredstva so bila
realizirana v drugi polovici decembra, plačilo obveznosti zapade v leto 2015.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5131301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 7.478 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 7.478 evrov.

5131302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.943 evrov, realizirana pa niso bila. Neporabljena
sredstva se prenašajo v leto 2015.

5131305 – VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila.
Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5131601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 971 €
V letu 2014 so bila za tekoče vzdrževanje pokopališča načrtovana sredstva v višini 4.387 evrov, realizirana pa v
višini 971 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5131602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.426 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.426 evrov.
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514 - KRAJEVNA SKUPNOST PREM
Vrednost: 25.330 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5140201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 5 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 5
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5140601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 2.324 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 6.941 evrov, realizirana pa v višini
2.324 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 4.617 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5141301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 6.881 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 6.881 evrov.

5141302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 105 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.646 evrov, realizirana pa v višini 105 evrov.
Neporabljena sredstva v višini 3.541 evrov se prenašajo v leto 2015.

5141305 – VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

Vrednost: 0 €

Za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov, vendar niso bila
realizirana, zato se prenašajo v leto 2015.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5141304 - INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO
Vrednost: 11.090 €

OB038-12-0001 - Investicije v cestno infr. - Prem (KS)
V letu 2014 so bila za ureditev parkirišča pod mrliško vežico načrtovana in realizirana sredstva v višini 11.090 evrov.

13029004 - Cestna razsvetljava
5141303 - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Vrednost: 1.458 €
Za postavitev drogov javne razsvetljave so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.458 evrov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5141601 - INVEST.IN TEKOČE VZDRŽ. POK.IN MRL.VEŽ.
Vrednost: 2.188 €
V letu 2014 so bila za tekoče vzdrževanje pokopališča načrtovana sredstva v višini 4.000 evrov, realizirana pa v
višini 2.188 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5141602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.280 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.280 evrov.

515 - KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
Vrednost: 8.607 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5150201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 1 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 1
evrov.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5150401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 333 €
V letu 2014 so bila za plačilo električne energije načrtovana sredstva v višini 400 evrov, realizirana pa v višini 333
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5150601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.090 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.106 evrov, realizirana pa v višini
1.090 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znašajo 16 predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje, ki pa
so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5151301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 5.907 €
V letu 2014 so bila za vzdrževanje javnih poti načrtovana in realizirana sredstva v višini 5.907 evrov.

5151302 – ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.336 evrov, realizirana niso bila, zato se prenašajo
v leto 2015.

5151305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana niso bila, zato
se prenašajo v leto 2015.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
5151601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.276 €
V letu 2014 so bila za urejanje zelenih površin načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.276 evrov.

516 - KRAJEVNA SKUPNOST STAROD
Vrednost: 3.824 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5160201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5160601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 610 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 5.056 evrov, realizirana pa v višini
610 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 4.446 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje,
ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

OB038-14-0012 - Računalnik in oprema - Starod (KS)
V letu 2014 so bila za nakup računalnika in opreme načrtovana sredstva v višini 959 evrov. Sredstva so bila
realizirana v drugi polovici decembra, plačilo obveznosti zapade v leto 2015.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5161301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.083 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 2.083 evrov.

5161302 – ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.008 evrov, realizirana niso bila, zato se
neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

5161305 – VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 2.000 evrov, vendar niso bila
realizirana, zato se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.

13029004 - Cestna razsvetljava
5161304 – VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Vrednost: 0 €

Za ureditev javne razsvetljave na igrišču – balinišču Studena Gora so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini
1.000 evrov. Sredstva niso bila realizirana in se prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5161601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 492 €
V letu 2014 so bila za vzdrževanje pokopališča, elektriko in vodo načrtovana sredstva v višini 1.150 evrov,
realizirana pa v višini 492 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5161602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 638 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 638 evrov.
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517 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE
Vrednost: 37.574 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5170201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 3 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 10 evrov, realizirana pa v višini 3
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5170601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 1.924 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 5.766 evrov, realizirana pa v višini
1.924 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 3.842 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5171301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 2.965 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana v višini 2.965 evrov.

5171302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 106 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.443 evrov, realizirana pa v višini 106 evrov.
Neporabljena sredstva v višini 1.337 evrov se prenašajo v leto 2015.

5171305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5171601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 31.219 €
V letu 2014 so bila za tekoče vzdrževanje načrtovana lastna sredstva v višini 5.800 evrov, realizirana pa v višini
2.821 evrov.

OB038-07-00310 – Mrliška vežica Šembije
V letu 2014 so bila za ureditev mrliške vežice (instalacije) in izgradnjo zidu načrtovana in realizirana občinska
sredstva v višini 28.398 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5171602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.357 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 1.463 evrov, realizirana pa v višini 1.357
evrov. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

518 - KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
Vrednost: 6.456 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5180201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 64 €
Za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 75 evrov,
realizirana pa v višini 64 evrov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5180601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 758 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 13.891 evrov, realizirana pa v višini
758 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 13.133 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za
delovanje, ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5181301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 3.020 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 3.083 evrov, realizirana pa v višini 3.020
evrov. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

5181302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 4.070 evrov, realizirana niso bila. Neporabljena
sredstva se prenašajo v leto 2015.

5181305 – VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana niso bila.
Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5181603 - HIDRANTNO OMREŽJE
Vrednost: 1.238 €

OB038-13-0030 Hidrantno omrežje – Topolc (KS)
V letu 2014 so bila za nakup hidrantne omarice v vasi Mereče načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.238
evrov.
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5181601 - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Vrednost: 375 €
V letu 2014 so bila za plačilo električne energije načrtovana in realizirana sredstva v višini 375 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5181602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 1.000 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana sredstva v višini 1.000 evrov.

519 - KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
Vrednost: 18.490 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5190201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 1 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 1
evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5190401 - UREJANJE VAŠKIH DOMOV
Vrednost: 8.124 €

OB038-07-0277 - Vaški dom Vrbica (KS)
V letu 2014 so bila za ureditev vaškega doma Vrbica načrtovana občinska sredstva v višini 8.334 evrov, realizirana
pa v višini 8.124 evrov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5190601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 0 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.474 evrov, realizirana pa niso bila.
Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 2.474 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje, ki pa so že
bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5191301 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 7.313 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 8.320 evrov, realizirana pa v višini 7.313
evrov.

5191302 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 4.523 evrov, realizirana pa niso bila. Neporabljena
sredstva se prenašajo v leto 2015, in sicer za vas Vrbovo v višini 1.592 evrov, vas Vrbica v višini 1.592 evrov in vas
Jablanica v višini 1.339 evrov.

5191305 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, vendar niso bila realizirana,
zato se prenašajo v leto 2015, in sicer za vas Vrbovo v višini 995 evrov, vas Vrbica v višini 497 evrov in vas Jablanica
v višini 508 evrov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5191601 - VZDRŽEVANJE VODOVODOV
Vrednost: 608 €
V letu 2014 so bila za plačilo stroškov strokovne pomoči pri vodovodnem omrežju načrtovana in realizirana
sredstva v višini 608 evrov.

5191603 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 1.547 €
Za povračilo vodnega prispevka so bila v letu 2014 načrtovana in realizirana lastna sredstva v višini 1.547 evrov.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
5191602 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 897 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 1.195 evrov, realizirana pa v višini 897
evrov.

520 - KRAJEVNA SKUPNOST ZABIČE
Vrednost: 5.396 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5200201 - STROŠKI PLAČIL.PROM.IN BANČNIH STOR.
Vrednost: 2 €
Za stroške plačilnega prometa so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 5 evrov, realizirana pa v višini 2
evrov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
5200601 - MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS
Vrednost: 4.135 €
Sredstva za materialne stroške delovanja so bila v letu 2014 načrtovana v višini 4.655 evrov, realizirana pa v višini
4.135 evrov. Razlika do veljavnega proračuna, ki znaša 520 evrov predstavljajo neporabljena sredstva za delovanje,
ki pa so že bila nakazana krajevni skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5201401 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.015 evrov, realizirana pa niso bila, zato
se neporabljena sredstva prenesejo v leto 2015.

5201402 – ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 0 €
Sredstva za zimsko službo so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.310 evrov, realizirana pa niso bila, zato se
neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.
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5201405 - VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
Vrednost: 0 €
Sredstva za vzdrževanje poljskih poti so bila v letu 2014 načrtovana v višini 2.000 evrov, realizirana pa niso bila,
zato se neporabljena sredstva prenesejo v leto 2015.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
5201603 - POVRAČILO VODNEGA PRISPEVKA
Vrednost: 1.258 €
Za povračilo vodnega prispevka so bila v letu 2014 načrtovana lastna sredstva v višini 1.603 evrov, realizirana pa v
višini 1.258 evrov.

16039003 - Objekti za rekreacijo
5201601 - UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
Vrednost: 0 €
Za urejanje zelenih površin so bila v letu 2014 načrtovana sredstva v višini 638 evrov, realizirana pa niso bila, zato
se neporabljena sredstva prenašajo v leto 2015.
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OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA
PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA
PREMOŽENJA (ZEMLJIŠČ) V LETU 2014
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LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2014
I. ZEMLJIŠČA
a) Kmetijska zemljišča
Šifra
Zap. št. k.o.
K.O.
1 2543 Jablanica
2 2516 Kilovče
3 2544 Trpčane

Parcelna številka
571, 576/1, 675/2
901/1, 901/2
2481/3

Površina
zemljišč (m2)
5729
169
293

Orientacijska
vrednost (EUR)
6.910,78
361,66
2.619,40

Ekonomska utemeljenost
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup

Predvidena metoda
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe
Neposr. pog. po objavi ponudbe

Površina
zemljišč (m2)
603
52

Orientacijska
vrednost (EUR)
23.070,78
1.193,36

Ekonomska utemeljenost
Zemljišča za obvoznico
Državna cesta

Predvidena metoda
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

24623
722
316
131
5
5886

50.000,00
10.108,00
5.056,00
1.965,00
70,00
4.000,00

Prodaja stanovanjske cone Koseze
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Izkazan interes za nakup
Menjava nepremičnin

Javna dražba/Neposredna pogodba (z
DRSC)
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba
Menjava, Neposredna pog.

Realizirano

/
/
/

b) Stavbna zemljišča
Šifra
Zap. št. k.o.
K.O.
1
2525 Il. Bistrica
2
2549 Jelšane

3
4
5
6
7
8

2528
2545
2580
2544
2546
2537

Koseze
Podgraje
Račice
Trpčane
Zabiče
Pavlica

Parcelna številka
372/3, 371/3
1691/3, 1537/5, 1531/8
1633/20, 1633/21, 1633/22,
1633/24, 1633/25, 1633/26,
1633/27, 1633/28, 1633/29,
1633/30, 1633/31, 1633/32,
1633/33, 1633/35
1432/6 del
1589/1, 1589/2, 1589/3
2578/19
856/6
135/11
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Realizirano
23.070
1.193

32.000
/
/
/
/

/

II. POSLOVNE IN STANOVANJSKE STAVBE, STANOVANJA

Identifikacijska
oznaka
nepremičnine
Katastrska občina
stan. stavba in
zemljišče
*81 in (Dolnji Zemon
75/1 6)
2541 Dolnji Zemon

Parc.
Zap. št. št.

1

Površina (m2)

Vrednost (EUR)

410

10.200,00

Obrazložitev ekonomske
utemeljenosti

Izkazan interes za nakup
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Predvidena metoda razpolaganja

Javna dražba/zbiranje ponudb

Realizirano

/

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA NABAVE
OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA
(ZEMLJIŠČ)
V LETU 2014
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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2014
I. ZEMLJIŠČA
a) Kmetijska zemljišča
Šifra
Zap. št. k.o.
K.O.

1

2511 Knežak

b) Stavbna zemljišča
Šifra
Zap. št. k.o.
K.O.
1
2523 Topolc
2
2546 Zabiče
3
2537 Pavlica

Parc. št.
1691/2, 1692, 1696/2, 1644,
1645, 1629, 1631, 1639, 1640,
1628

Parc. št.
1232
336/8
140, 142

Okvirna
velikost (m2)

Predvidena
sredstva (EUR)

14.855

15.774,67

Okvirna
velikost (m2)
100
18.811
160

Predvidena
sredstva (EUR)
1.669,00
15.500,00
2.400,00

Ekonomska utemeljenost ter okvrina
lokacija
Odkup zaradi izkopa kanala ob
poplavljanju Bača in Knežaka
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Realizirano

/

Ekonomska utemeljenost ter okvrina
lokacija
Obračališče komunalnih vozil
Balinarska dvorana v Zabičah
Cesta, menjava nepremičnin
/

Realizirano
1.669
15.500
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BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2014
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BILANCA STANJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA NA DAN 31.12.2014

Členitev
skupine
kontov

Naziv skupine kontov

Leto 2013

Leto 2014

Index
14/13

SREDSTVA
A.DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

61.504.881

64.643.080

105,1

NEOPRED.SREDSTVA IN DOLG.AKT.ČAS.RAZM.
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPR.SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA OPREDMET.OSN.SREDSTVA
POPRAVEK VREDN.OPREME IN DR.OPRED.SRED.
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

79.359
72.180
73.545.316
23.114.178
922.703
743.485
88.140
8.195
10.791.011

79.359
76.529
78.361.048
25.000.565
922.527
795.698
90.720
11.062.218

100,0
106,0
106,5
108,2
100,0
107,0
102,9
102,5

B.KRATKOROČNA SREDSTVA

2.369.176

3.371.070

142,3

331.788
426.095
101.077
24
166.426
937.288
406.478

213.920
400.721
218.319
1.695.282
842.828

64,5
94,0
105,1
216,0
180,9
207,3

63.874.057

68.014.150

1.062.439

886.430

106,5
83,4

D.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. R.
2.567.431

3.337.637

130,0

51.080
665.884
139.273
287.358
327.005
2.473
687.880
406.478

54.499
1.326.548
139.515
373.102
2.018
599.133
842.822

106,7
199,2
100,2
129,8
0,0
81,6
87,1
207,3

61.306.626

64.676.513

105,5

DENAR.SRED.V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOV.VREDN.
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DR.FIN.USTAN.
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPOR.EKN
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AKTIVA SKUPAJ ( A + B)
99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

20
21
22
23
24
25
26
28
29

KRATKOROČNE OBVEZN.ZA PREJETE PREDUJME
KRATKOROČNE OBVEZN.DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZN.DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZN. IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZN. DO UPORABNIKOV EKN
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

E.LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
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90
91
94
96
97

SPLOŠNI SKLAD
58.461.037
REZERVNI SKLAD
166.971
SKLAD NAMEN.PREMOŽ.V JAVNIH SKALDIH ZA UNOV.POR. 10.496
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI ( PREJ. KR.)
2.666.240
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ( FIN.NAJEMI)
1.882

PASIVA SKUPAJ ( C+ D)
99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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61.801.128
195.979
10.496
2.667.146
1.764

63.874.057

68.014.150

105,7
117,4
100,0
100,0
93,7
106,5

1.062.439

886.430

83,4

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA
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I. Uvod
Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014, je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
seji dne 11.12.2014 (Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15.12.2014) in zajema tudi proračun krajevnih
skupnosti.
V obdobju od sprejema proračuna za leto 2014 pa do 31.12.2014 so bile na podlagi 6. člena odloka o
proračunu in sklepov župana opravljene posamezne prerazporeditve sredstev. Prerazporeditve so bile
opravljene zaradi zagotovitve dodatnih sredstev potrebnih za izvajanje posameznih aktivnosti. Glede na
navedeno, je bil pri pripravi zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014, upoštevan
veljavni proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2014.

II. Pravne podlage za pripravo zaključnega računa
Temeljni akti, ki urejajo pripravo zaključnega računa proračuna so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02‐2759, 110/02‐
5389, 127/06‐5348, 14/07‐600, 109/08, 49/09, 38/10‐ZUKN, 107/10, 11/11‐UPB4, 110/2011,
46/13, 101/13‐ZIPRS1415) in sicer določilo tretjega odstavka 62. člena ter določila 96., 97., 98.
in 99. člena.
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF‐C ) in sicer 21. in 51. člen ter
114/06‐ZUE.
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava, ki predpisuje vsebino, členitev in obliko sestavnih delov letnega poročila za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega
kontnega načrta po 13. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03,
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10‐popr., 104/10 in 104/11).
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,108/13 in 94/14).
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06‐ZUE, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10, 97/12).
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13).
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13).
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
(Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

III. Sestavni deli letnega poročila
Letno poročilo sestavljata v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu:
a) Računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaza
prihodkov in odhodkov) in pojasnil k izkazom;
‐ obvezni prilogi k bilanci stanja sta:
‐ stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
‐ stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
‐ obvezni prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov sta:
‐ izkaz računa finančnih terjatev in naložb
‐ izkaz računa financiranja.
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b) Poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.
c) Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

IV. Računovodsko poročilo
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2014
Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah zajema zaključni račun občine tudi bilanco stanja na dan
31.12. preteklega leta.
V bilanci stanja so prikazana sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2014 v primerjavi z
letom 2013.

SREDSTVA
Vsa sredstva so v obrazcu prikazana v nabavni in odpisani vrednosti. V obrazložitvi so sredstva prikazana
v nabavni vrednosti in v odpisani vrednosti v oklepaju.

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju – 64.643.080 evrov:
Skupina 00 ‐ Neopredmetena dolgoročna sredstva
Prikazana je vrednost računalniških programov, ki znaša 79.359 evrov.

Skupina 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Prikazana je vrednost popravka računalniških programov, ki znaša 76.529 evrov.

Skupina 02 ‐ Nepremičnine
Zajemajo vrednost zemljišč in objektov, in sicer:
• zemljišča ‐ 3.084.869 evrov,
• objekt občinska stavba – 1.203.191 evrov,
• objekte počitniških kapacitet: D. Uvala – 41.254 evrov, Njivice – 50.931 evrov,
• občinski poslovni prostori – 943.757 evrov,
• občinska stanovanja – 4.528.117 evrov,
• objekte na Sviščakih (garaža, vlečnice) – 373.848 evrov,
• objekti v kompleksu bivše Plame Podgrad (stara upravna zgradba, zaklonišče) – 127.527 evrov,
• nepremičnine v kompleksu Tok‐a – 504.709 evrov,
• stavba v kompleksu Tok – 400.000 evrov,
• Zdravstveni dom Knežak – 31.030 evrov,
• objekt na Premu (grad) – 947.954 evrov,
• objekt Ljudska šola Prem – 91.172 evrov,
• otroška igrišča ‐ 11.454 evrov,
• turistična središča (vrednost projektov) ‐ 187.749 evrov,
• tematske poti (vrednost projektov) ‐ 82.934 evrov,
• ceste, pločniki in avtobusne postaje, ki so se urejale v zadnjih letih iz sredstev občinskega
proračuna – 13.754.309 evrov,
• kanalizacije – 7.513.651 evrov,
• sejmišče v Rečici – 35.060 evrov,
• trafo postaja v TOK‐u – 9.173 evrov,
• trafo postaja 1 v TOK‐u – 5.705 evrov,
• trafo postaja v Trnovem – 2.988 evrov,
• trafo postaja Pavlica in VH Starod – 4.057 evrov,
• ureditev Sušca in Bistrice – 18.342 evrov,
• Kindlerjev park – 185.938 evrov,
• Gimnazija – 1.842.041 evrov,
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Dom na Vidmu – 3.350.557 evrov,
prekrižane meje oz. obnova na gradu Prem – 110.458 evrov,
vodovodi – 2.220.955 evrov,
objekt na Premu (Memon) – 150.415 evrov,
obnova spomenikov – 12.345 evrov,
zid ob občinski stavbi – 12.779 evrov,
objekt v Jurčičevi ulici – 151.980 evrov,
sredstva prenesena iz Komunalnega podjetja – 20.611.013 evrov,
ekološki otoki – 103.310 evrov,
sanacija strehe pri Gimnaziji ‐ dvojček – 63.122 evrov,
rušitev vrtca Jožefa Maslo – 21.382 evrov,
rušitev zgradb na Baču – 40.677 evrov,
hidranti – 84.191 evrov,
športno igrišče Topolc – 12.959 evrov,
športni park Nade Žagar – 199.303 evrov,
igrišče ob gimnaziji – 23.895 evrov,
parkirišče ob občinski stavbi – 925.941 evrov,
lekarna v Knežaku – 127.923 evrov,
telovadnica ob gimnaziji – 2.940 evrov,
kritina na vojaških objektih – 5.769 evrov,
geometrično središče – 2.589 evrov,
stanovanjska gradnja Kampo – 14.727 evrov,
študija razvojnih vsebin v vojašnici – 4.800 evrov,
strategija razvoja javne razsvetljave – 20.520 evrov,
analiza stanja igrišč – 20.160 evrov,
obvestilna signalizacija – 41.920 evrov,
igrišče OŠ DK ‐ 7.932 evrov,
vaški dom Jasen – 110.392 evrov,
osvetlitve prehodov – 143.349 evrov,
projekt odlagališče – 245.671 evrov,
načrt gradnje širokopasovnega omrežja – 5.155.898 evrov,
stanovanjska gradnja v Kosezah – 362.797,
pozdravne table – 20.832 evrov,
pokopališče Ilirska Bistrica – 20.805 evrov,
objekt vojašnica v Ilirski Bistrici – 103.864 evrov,
arheološki parki – 26.628 evrov,
študija daljinsko ogrevanje – 11.700 evrov,
parkirišče za pošto – 154.301 evrov,
parkirišče na Premu – 2.604 evrov,
parkirišče pri OŠ Podgora – 19.998 evrov,
mrliška vežica Ilirska Bistrica – 205.465 evrov,
prometna študija pri Domu na Vidmu – 3.432 evrov,
podporni zidovi – 322.479 evrov,
drvarnice Rozmanova ulica – 16.317 evrov,
nevtralizator klora v vodarni – 24.000 evrov,
OPPN Mola in OPPN turistično središče Gomanci – 33.026 evrov,
Muzejska zbirka Brkinskih Škoromatov – 42.559 evrov,
Potok Bistrica – 84.282 evrov,
Vaški dom Dolnji Zemon – 28.609 evrov,
Žarni grobovi – 102.298 evrov,
Park za sodiščem – 33.182 evrov,
Turistično informativne table – 28.362 evrov,
Tržnica v mestu – 54.633 evrov,

Skupna vrednost zemljišč in zaključenih nepremičnin znaša 71.683.806 evrov.
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V postavko 02 ‐ nepremičnine so vključene tudi vrednosti investicij v pripravi ‐ investicij, ki so se izvajale
iz sredstev proračuna občine in še niso zaključene in dane v uporabo v skupni višini 6.677.242 evrov
(kanalizacije, ceste, vodovodi, šole, projekti,....).

Skupina 03 – Popravek vrednosti nepremičnin
Zajemajo popravke vrednosti nepremičnin in objektov, in sicer:
• objekt občinska stavba – 864.951 evrov,
• objekte počitniških kapacitet: D. Uvala – 21.493 evrov, Njivice – 28.572 evrov,
• občinski poslovni prostori – 660.793 evrov,
• občinska stanovanja – 3.164.406 evrov,
• objekte na Sviščakih (garaža, vlečnice) – 246.181 evrov,
• objekti v kompleksu bivše Plame Podgrad (stara upravna zgradba, zaklonišče) – 68.705 evrov,
• nepremičnine v kompleksu Tok‐a – 127.662 evrov,
• stavba v kompleksu Tok – 36.000 evrov,
• Zdravstveni dom Knežak – 9.930 evrov,
• objekt na Premu (grad) – 194.727 evrov,
• objekt Ljudska šola Prem – 16.136 evrov,
• otroška igrišča – 2.297 evrov,
• turistična središča (vrednost projektov) – 31.460 evrov,
• tematske poti (vrednost projektov) – 19.904 evrov,
• ceste, pločniki in avtobusne postaje, ki so se urejale v zadnjih letih iz sredstev občinskega
proračuna – 3.072.210 evrov,
• kanalizacije – 408.065 evrov,
• sejmišče v Rečici – 6.311 evrov,
• trafo postaja v TOK‐u – 1.926 evrov,
• trafo postaja 1 v TOK‐u ‐ 1.198 evrov,
• trafo postaja v Trnovem – 306 evrov,
• trafo postaja Pavlica in VH Starod – 122 evrov,
• ureditev Sušca in Bistrice – 3.547 evrov,
• Kindlerjev park – 13.604 evrov,
• Gimnazija – 327.254 evrov,
• Dom na Vidmu – 257.329 evrov,
• prekrižane meje oz. obnova na gradu Prem – 25.771 evrov,
• vodovodi – 180.205 evrov,
• objekt na Premu (Memon) – 24.066 evrov,
• obnova spomenikov – 1.481 evrov,
• zid ob občinski stavbi – 7.412 evrov,
• objekt v Jurčičevi ulici – 24.697 evrov,
• sredstva prenesena iz Komunalnega podjetja – 14.182.608 evrov,
• ekološki otoki – 5.696 evrov,
• sanacija strehe pri Gimnaziji ‐ dvojček – 7.890 evrov,
• rušitev vrtca Jožefa Maslo – 2.780 evrov,
• rušitev zgradb na Baču – 4.271 evrov,
• hidranti – 5.558 evrov,
• športno igrišče Topolc – 1.555 evrov,
• športni park Nade Žagar – 14.923 evrov,
• igrišče ob gimnaziji – 2.867 evrov,
• parkirišče ob občinski stavbi – 97.038 evrov,
• lekarna v Knežaku – 13.752 evrov,
• telovadnica ob gimnaziji – 353 evrov,
• kritina na vojaških objektih – 692 evrov,
• geometrično središče – 311 evrov,
• stanovanjska gradnja Kampo – 1.767 evrov,
• študija razvojnih vsebin v vojašnici – 576 evrov,
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strategija razvoja javne razsvetljave – 2.155 evrov,
analiza stanja igrišč – 2.167 evrov,
obvestilna signalizacija – 2.910 evrov,
igrišče OŠ DK ‐773 evrov,
vaški dom Jasen – 6.624 evrov,
osvetlitve prehodov – 19.072 evrov,
projekt odlagališče – 3.545 evrov,
načrt gradnje širokopasovnega omrežja – 651.568 evrov,
stanovanjska gradnja v Kosezah – 22.675 evrov,
pozdravne table – 1.875 evrov,
pokopališče Ilirska Bistrica – 1.253 evrov,
objekt vojašnica v Ilirski Bistrici – 6.751 evrov,
arheološki parki – 1.598 evrov,
študija daljinsko ogrevanje – 819 evrov,
parkirišče za pošto – 5.015 evrov,
parkirišče na Premu – 202 evrov,
parkirišče pri OŠ Podgora – 1.250 evrov,
mrliška vežica Ilirska Bistrica – 8.219 evrov,
prometna študija pri Domu na Vidmu – 275 evrov,
podporni zidovi – 61.532 evrov,
drvarnice Rozmanova ulica – 1.142 evrov,
OPPN Mola in OPPN turistično središče Gomanci – 941 evrov,
Muzejska zbirka Škoromati – 319 evrov,
Potok Bistrica – 1.475 evrov,
Vaški dom Dolnji Zemon – 858 evrov,
Žarni grobovi – 2.046 evrov,
Park za sodiščem – 747 evrov,
Nevtralizator klora v vodarni – 720 evrov,
Tržnica v mestu – 683 evrov,

Skupna vrednost popravka nepremičnin znaša 25.000.565 evrov.

Skupina 04 ‐ Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Postavka zajema vrednost opreme občinske uprave (računalniki, stroji, pohištvo, osebni avtomobili...),
opreme v počitniških objektih, opreme za opravljanje vzdrževanja zelenih površin, opreme, ki jo
uporablja Kulturno društvo Izzivi za delovanje TV Galeja, opreme na Sviščakih, opreme v objektih na
gradu Prem, Gimnaziji, Domu na Vidmu.
V skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF‐C ) in sicer 21. in 51. člen
ter 114/06‐ZUE) in Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 112/09) se v okviru opreme izkazuje tudi droben inventar, to
so predmeti za okraševanje in urejanje prostorov, orodje in naprave ter vsi drugi predmeti opreme, z
dobo koristnosti, daljšo od enega leta, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500
evrov.
Vrednost opreme znaša 922.527 evrov.

Skupina 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Prikazana je vrednost popravka opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev, ki znaša 795.698 evrov.

Skupina 06 ‐ Dolgoročne finančne naložbe
Vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb znaša 90.720 evrov.
Prikazana je vrednost ustanovitvenega kapitala v podjetje JP Komunala d.o.o. v višini 10.000 evrov,
kapital v invalidskem podjetju Ipil d.o.o. Ilirska Bistrica (33.800 evrov) ter ustanovitveni delež v
Garancijskem skladu (8.346 evrov).
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V okviru naložb so prikazane tudi naložbe v delnice ter sklade v skupni višini 38.574 evrov. Delnice ter
naložbe v sklade je občina Ilirska Bistrica pridobila na podlagi sklepov o dedovanju od oskrbovancev v
domovih starejših občanov in so evidentirane na podlagi vrednosti delnic po tečajnici Ljubljanske borze
na dan 31.12.2014.

Skupina 09 ‐ Terjatve za sredstva dana v upravljanje
Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom znašajo 11.062.218 evrov, in sicer:
-

OŠ Dragotina Ketteja
OŠ Antona Žnideršiča
OŠ Jelšane
OŠ Toneta Tomšiča Knežak
OŠ Podgora Kuteževo
OŠ Podgrad
OŠ Pregarje
Glasbena šola
Knjižnica Makse Samse
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Kraške lekarne (delež Občine Ilirska Bistrica)
Razvojni center Ilirska Bistrica
Vrtec Ilirska Bistrica

1.636.660
2.798.546
228.174
786.438
758.744
197.192
613.937
201.809
768.183
1.198.015
1.345.298
1.608
527.614

B. Kratkoročna sredstva – 3.371.070 evrov
Kratkoročna sredstva zajemajo:

Skupina 11 ‐ Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Denarna sredstva na podračunu Občine Ilirska Bistrica, ki je vključen v enotni sistem zakladniškega
računa občine, znašajo 213.920 evrov.

Skupina 12 ‐ Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 400.721 evrov. Prikazana je vrednost izdanih, neporavnanih
računov, ki se nanašajo na leto 2014 in pretekla leta. Terjatve so v glavnem tekočega značaja, to so tiste
terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2015.
Poleg tekočih terjatev so prikazane tudi sporne terjatve do podjetja Stanovanje d.o.o. ‐ v stečaju v višini
223.223 evrov.

Skupina 14 ‐ Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Prikazane so tekoče terjatve za najemnino ter obratovalne stroške najemnikov občinskih prostorov
(Upravna enota, krajevne skupnosti), ki zapadejo v plačilo v letu 2015. Poleg tega so prikazane terjatve
do državnih ustanov za sofinanciranje izgradnje vrtca Ilirska Bistrica, Kindlerjevega parka, opreme
tržnice.
Terjatve znašajo skupno 218.319 evrov.

Skupina 18 ‐ Neplačani odhodki
V tej postavki so prikazani neplačani odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v
obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja – to je v letu 2014 in znašajo 1.695.282
evrov.

Skupina 19 ‐ Aktivne časovne razmejitve
Na tej postavki izkazujemo 6 evrov za znesek prilivov, ki se nanaša na nerazporejene prihodke leta 2014.
V okviru aktivnih časovnih razmejitev je prikazano stanje neporabljenih namenskih sredstev:
- okoljska taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja voda v višini 155.731 evrov,
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-

-

koncesija za podeljeno rudarsko pravico v višini 15.786 evrov, ker občina lahko porabi sredstva
za rudarsko pravico izključno za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in sanacijo zemljišč,
degradiranih z rudarskimi deli,
koncesija za gozdove v višini 290.337 evrov,
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.586 evrov,
namenski prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov – Kraške lekarne
Ilirska Bistrica v višini 288.171 evrov,
sredstva iz naslova požarne takse v višini 49.369 evrov,
pristojbina za gozdne ceste v višini 39.843 evrov.

Stanje neporabljenih namenskih sredstev znaša 842.822 evrov.
Vrednost sredstev (dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju ter kratkoročna sredstva) po bilanci
stanja – aktiva na dan 31.12.2014 znaša 64.014.150.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve – 3.337.637 evrov
Skupina 21 ‐ Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Prikazane so obveznosti do zaposlenih za plače iz meseca decembra 2014, ki so bile izplačane v januarju
2015 ter obveznosti iz naslova sejnin v višini 54.499 evrov.

Skupina 22 ‐ Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Prikazane so obveznosti do dobaviteljev v državi za opravljene in neplačane račune v letu 2014. Skupne
obveznosti znašajo 1.326.548 evrov, od tega znašajo obveznosti do dobaviteljev v državi v višini
1.326.526 evrov.
Prikazane so tudi obveznosti do dobaviteljev za opravljene in neplačane račune v tujini v letu 2014, ki
znašajo 22 evrov.

Skupina 23 ‐ Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Prikazane so kratkoročne obveznosti za plačilo obveznosti za sejnine v višini 2.329 evrov, ki so bile
izplačane v januarju 2015, kratkoročne obveznosti za dajatve v skupni višini 12.578 evrov, obveznosti
drugim porabnikom, ki so bila izplačana v letu 2015, znašajo 124.608 evrov.
Celotne obveznosti znašajo 139.515 evrov.

Skupina 24 ‐ Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 373.102 evrov. Prikazane so
obveznosti do javnih zavodov in posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države za
neporavnane zahtevke za leto 2014.

Skupina 26 ‐ Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Prikazane so obveznosti iz naslova obresti za kredite, ki znašajo 2.018 evrov.

Skupina 28 ‐ Neplačani prihodki
Prihodki, ki še niso bili poravnani in se nanašajo na leto 2014, so prikazani v postavki neplačani prihodki
in znašajo 599.133 evrov.

Skupina 29 ‐ Pasivne časovne razmejitve
V okviru pasivnih časovnih razmejitev je prikazano stanje neporabljenih namenskih sredstev v višini
842.822 evrov (obrazložitev je podana na strani aktive‐ aktivne časovne razmejitve).
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E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti – 64.676.513 evrov
Skupina 90 ‐ Splošni sklad
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in znaša 61.801.128 evrov.
Splošni sklad sestavlja:
‐ vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev znaša 53.490.143 evrov,
‐ vrednost kapitalskih naložb znaša 90.720 evrov,
‐ vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom znaša 11.062.218 evrov,
‐ vrednost splošnega sklada povečuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 163.532 evrov,
‐ zmanjšuje pa ga vrednost dolgoročnih kreditov, ki po stanju na dan 31.12.2014 znašajo
2.667.146 evrov,
‐ zmanjšuje ga splošni sklad za drugo 338.339 evrov.

Skupina 91 ‐ Rezervni sklad
V okviru rezervnega sklada sta prikazana rezervni sklad občine oblikovan na podlagi Sklepa občinskega
sklepa z dne 13.2.2014 v višini 130.849 evrov ter rezervni sklad po stanovanjskem zakonu v višini 65.130
evrov, kar skupno znaša 195.979 evrov.
Rezervni sklad
Občinski svet Občine Il.Bistrica se je februarja 2014 obvezal, da bo na postavki Proračunska rezerva
zagotovil potreba sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, ki je prizadela nekatere vasi Občine
Ilirska Bistrica.
S proračunom za leto 2014 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 202.000 evrov, in sicer za
namen odprave posledic škode zaradi naravne nesreče – žledu in poplav, nastalih ob izrednih
vremenskih razmerah v mesecu januarju 2014 ter mesecu februarju 2014, zaradi česar je ARSO dne
2.2.2014 razglasil rdeči alarm.
V letu 2014 se je porabila celotna rezerva in sicer:
• 5.951 evrov za pripravo malic ter za druge manjše stroške,
• 51.614 evrov za plinsko olje,
• 8.494 evrov za stroške prevoza,
• 131.782 evrov za gradbena dela na prizadetih območjih,
• 4.159 evrov za nadomestila plač za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Skupna sredstva obvezne rezerve in sicer s sredstvi iz preteklih let (109.046 evrov), novimi sredstvi
(202.000 evrov), poraba v letu 2014 (202.000 evrov) ter povračilo stroškov uporabe agregata s strani
Ministrstva za infrastrukturo na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda v višini 21.802
evrov, so v letu 2014 znašala 130.848 evrov in se prenašajo v leto 2015.
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu
Na podlagi 41. člena stanovanjskega zakona je bila s proračunom za leto 2014 oblikovana proračunska
rezerva po stanovanjskem zakonu v višini 9.000 evrov.
Sredstva so se v letu 2014 koristila v višini 1.795 evrov in sicer za beljenje stopnišč v stanovanjskih
blokih, barvanje fasade na blokih, popravilo instalacij ter razna investicijska dela.
Skupna sredstva rezervnega sklada in sicer s sredstvi preteklih let na dan 31.12.2014 znašajo 65.130
evrov.

Skupina 940 ‐ Sklad namenskega premoženja v javnih skladih
V tej postavki so izkazana sredstva iz naslova olajšave za prispevke zaposlenih invalidov v občinski upravi
in znašajo 10.496 evrov. Sredstva so namenjena za izboljšave delovnega okolja oziroma delovnih mest
zaposlenih invalidov v OU.
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Skupina 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
Prikazana je vrednost neodplačanih kreditov, ki jih je Občina Ilirska Bistrica najela v preteklih letih za
investicije v komunalno infrastrukturo, za področje stanovanjskega gospodarstva in šolstvo.
Stanje neodplačanih kreditov na dan 31.12.2014 znaša 2.667.146 evrov in sicer za naslednje kredite:
‐ kredit za izgradnjo vodovoda Zabiče III. faza – 23.141 evrov,
‐ kredit za izgradnjo stanovanj v S 12 ( Stanovanjski sklad RS ) – 82.539 evrov,
‐ kredit najet v letu 2007 – 147.374 evrov,
‐ kredit najet v letu 2008 – 620.737 evrov,
‐ kredit Slovenskega regionalnega razvojnega sklada najet v letu 2010 – 473.355 evrov,
‐ kredit najet v letu 2010 – 1.320.000 evrov.

Skupina 97 ‐ Druge dolgoročne obveznosti
V okviru drugih dolgoročnih obveznosti je prikazano stanje plačanih varščin za stanovanja v višini 1.764
evrov.
Vrednost obveznosti do virov sredstev (kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter
lastni viri in dolgoročne obveznosti) po bilanci stanja ‐ pasiva na dan 31.12.2014 znaša 68.014.150
evrov.

IZVENBILANČNA EVIDENCA
V izvenbilančni evidenci so prikazane sporne terjatve do družbe Kastel d.o.o. v višini 559.900 evrov.
Prikazane so tudi prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti višini 326.530 evrov. Skupno 886.430 evrov.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 ‐ DAVČNI PRIHODKI
700 ‐ Davki na dohodek in dobiček
Dohodnina je bila načrtovana v višini 8.488.632 in realizirana v celotni višini.
703 ‐ Davki na premoženje
Davki na premoženje so bili načrtovani v višini 853.741 evrov, realizirani pa v višini 862.681 evrov
(101%).
704 ‐ Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve so bili načrtovani v višini 245.439 evrov, realizirani v višini 240.734
evrov (98%).
71 ‐ NEDAVČNI PRIHODKI
710 ‐ Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja, ki so bili se načrtovani v višini 834.607 evrov,
realizirani pa so bili v višini 734.763 evrov (88%).
711 ‐ Takse in pristojbine
Takse in pristojbine so bile načrtovane v višini 9.500 evrov, realizirane v višini 7.601 evrov (80%).

265

712 ‐ Globe in druge denarne kazni
Globe in denarne kazni so bile načrtovane v višini 13.100 evrov, realizirane pa v višini 12.582 evrov
(96%).
713 ‐ Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 1.500 evrov, realizirani v višini 1.095
evrov (73%).
714 ‐ Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 192.962 evrov, realizirani pa v višini 167.528 evrov
(87 %).

72 ‐ KAPITALSKI PRIHODKI
720 ‐ Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili načrtovani v višini 130.421 evrov, realizirani v višini 292
evrov (0,2%).
722 ‐ Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili načrtovani v višini 105.000 evrov,
realizirani v višini 56.264 evrov (54%).

73 ‐ PREJETE DONACIJE
731 – Prejete donacije iz tujine
Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij so bila realizirana v višini 1.006
evrov.
74 ‐ TRANSFERNI PRIHODKI
740 ‐ Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Transferni prihodki so bili načrtovani v višini 3.083.567 evrov, realizirani pa v višini 2.364.059 evrov
(77%).
741 ‐ Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov so bila
načrtovana v višini 2.435.730 evrov, realizirana v višini 1.743.634 evrov (72%).

Odhodki proračuna
40 ‐ TEKOČI ODHODKI
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in
drugih stroškov za blago in storitve, plačila investicijskih stroškov za vojsko in policijo, obresti za
servisiranje domačega in tujega dolga, ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade in
rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih.
400 ‐ Plače in drugi izdatki zaposlenim
So bile načrtovane v višini 707.757 evrov, realizirane pa v višini 694.701 evrov oziroma 98 %.
401 ‐ Prispevki delodajalcev za socialno varnost
So bili načrtovani v višini 130.018 evrov, realizirani so bili v višini 127.793 evrov (98 %).
402 ‐ Izdatki za blago in storitve
So bili načrtovani v višini 3.394.340 evrov, realizirani v višini 2.166.030 evrov, kar je 64 % od
načrtovanih izdatkov.
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403 ‐ Plačila domačih obresti
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov ‐ poslovnim bankam ter javnim skladom so bila načrtovana v
višini 50.760 evrov, realizirana pa v višini 46.909 evrov (92 %).
409 – Rezerve
Rezerve so bile načrtovane v višini 255.506 evrov, realizirane pa v višini 232.802 evrov (91%).

41 ‐ TEKOČI TRANSFERI
Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v
povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za
plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne
narave in ne investicijskega značaja. Konti te skupine so razčlenjeni glede na prejemnika sredstev.
410 ‐ Subvencije
Za subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom, sredstva za pripravo brezposelnih
na zaposlitev v privatnih podjetjih, kompleksne subvencije v kmetijstvu ter druge subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom so bile načrtovane v višini 498.105 evrov in realizirane v višini
467.126 evrov (94 %).
411 ‐ Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili načrtovani v višini 2.539.094 evrov, realizirani pa v
višini 2.365.116 evrov (93 %).
412 ‐ Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili načrtovani v višini 829.444 evrov,
realizirani pa v višini 336.261 evrov (41 %).
413 ‐ Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi so bili načrtovani v višini 1.204.946 evrov, realizirani pa v višini
1.053.355 evrov (87 %).

42 ‐ INVESTICIJSKI ODHODKI
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije
in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev.
420 ‐ Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila načrtovana v višini 6.264.987 evrov, realizirana pa v višini
5.147.733 evrov (82 %).

43 ‐ INVESTICIJSKI TRANSFERI
Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov
prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove
in drugo.
431 ‐ Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili načrtovani v
višini 93.976 evrov, realizirani pa v višini 89.366 evrov (95 %).
432 ‐ Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili načrtovani v višini 26.148 evrov in so bili
realizirani v višini 7.095 evrov (27 %).
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V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva, prejeta v
občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo
med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v tako
imenovanem računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil,
povečanje kapitalskih deležev, ki se prav tako izkazujejo posebej v prej navedenem računu.

3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva, prejeta v
občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo
med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v tako
imenovanem računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil,
povečanje kapitalskih deležev, ki se prav tako izkazujejo posebej v prej navedenem računu.

4. Izkaz računa financiranja
Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.
V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.
a) Zadolževanje
Občina je v letu 2014 načrtovala zadolževanje v višini 2.074.059 evrov, vendar se ni zadolževala.
b) Odplačilo dolga
V računu financiranja je izkazano odplačilo kreditov za gospodarsko infrastrukturo in stanovanjske
namene, ki jih je Občina Ilirska Bistrica najemala v preteklih letih za te namene ter za odplačilo kreditov
najetih v letu 2006, 2007, 2008 in 2010, ki so bili najeti za investicije v infrastrukturo in šolstvo.
Odplačilo dolga v letu 2014 je bilo realizirano v višini 326.099 evrov in sicer odplačilo kreditov poslovnim
bankam v višini 311.005 evrov in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem v višini 15.094
evrov.

5. Računovodske informacije
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava so v nadaljevanju pojasnjene računovodske informacije, ki se nanašajo na
razkrivanje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma. V
računovodskih informacijah so razkriti:

1. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkaz
prihodkov in odhodkov
Občina Ilirska Bistrica je v letu 2014 po vseh treh bilancah proračuna realizirala 12.937.239 evrov
prihodkov in 13.060.385 evrov odhodkov. Razlika prihodkov nad odhodki tekočega leta – primanjkljaj po
vseh treh bilancah znaša 123.146 evrov.
Sredstva na računu znašajo 163.532 evrov, kar predstavlja 123.146 primanjkljaja tekočega leta ter
287.739 evrov presežka prihodkov iz preteklih let ter 1.060 evrov primanjkljaja odhodkov iz preteklih let.
Pri pregledu finančne dokumentacije smo ugotovili, da je bilo v preteklih letih na prihodkovni strani
premalo knjiženo za 2.295 evrov prihodkov ter 3.356 evrov odhodkov.
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Sredstva niso bila porabljena predvsem iz naslednjih razlogov:
‐ določene naloge so se sicer izvajale v letu 2014 in so zanje bili izdani računi oz. situacije, vendar
zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov, obveznosti niso bile poravnane do 31.12.2014, ker
zapadejo v plačilo šele v letu 2015,
‐ določene naloge so se sicer začele izvajati v letu 2014, vendar so računi in situacije izdane v letu
2015, ko zapadejo tudi v plačilo v letu 2015,
‐ določene naloge so se začele izvajati pozneje zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij,
dovoljenj idr.,
‐ določene naloge se niso pričele izvajati v letu 2014, temveč se bodo izvajale v letu 2015.
Občina Ilirska Bistrica za presežek prihodkov nad odhodki povečuje poslovni sklad.

2. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma
razlog neplačila
Izkazane terjatve v bilanci stanja so tekoče terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2015. Za že zapadle
terjatve se izstavlja opomine in izvaja dogovarjanje za plačilo.
Poleg tekočih terjatev pa so izkazane tudi terjatve do podjetja Stanovanje d.o.o., ki je v stečaju in sicer v
višini 223.223 evrov. V letu 2014 je bilo s strani stečajnega upravitelja že nakazano 10.558 evrov, del
stečajne mase bo nakazan v letu 2015.

3. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o
vzrokih neplačila
Izkazane obveznosti v bilanci stanja so v pretežni meri tekoče obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu
2015 upoštevajoč 30 dnevni zakonski rok, ki ga ima občina za plačilo obveznosti.
Glede na navedeno ostajajo odprte obveznosti za nabavljeno blago in opravljene storitve, za katere je
občina prejela račune po prvem decembru 2014.

4. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in
posojila)
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter
dolgoročne finančne naložbe so opredeljeni z odlokom o proračunu za leto 2014. Načrtovan je bil tudi
kredit v višini 2.074.059 evrov, ki pa ni bil koriščen.

5. Naložbe prostih denarnih sredstev
Občina Ilirska Bistrica med letom veže prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah, ki nudijo
najugodnejšo obrestno mero za sredstva na odpoklic in vezavo. Ročnost vezava je odvisna od prostih
denarnih sredstev in sicer je odvisna od prilivov finančnih sredstev ter potreb po financiranja oziroma
zapadlosti obveznosti izvedenih aktivnosti v posameznem obdobju.
Prosta denarna sredstva, ki niso vezana pri poslovnih bankah, so vključena preko enotnega
zakladniškega računa v nočni depozit in se obrestujejo po obrestni meri nočnega depozita.

6. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje, z
navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
Sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi z lanskim letom, ki so znašala 10.791.011 evrov, povečala
na 11.062.218 evrov in zajemajo vrednost osnovnih sredstev, ki so v upravljanju javnih zavodov v občini
Ilirska Bistrica.

7. Podatki o oblikovanju in porabi sredstev proračunske rezerve
V okviru rezervnega sklada sta prikazana rezervni sklad občine oblikovan na podlagi Sklepa občinskega
sklepa z dne 13.2.2014 v višini 130.849 evrov ter rezervni sklad po stanovanjskem zakonu v višini 65.130
evrov, kar skupno znaša 195.979 evrov.
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Rezervni sklad
Občinski svet Občine Il.Bistrica se je februarja 2014 obvezal, da bo na postavki Proračunska rezerva
zagotovil potreba sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, ki je prizadela nekatere vasi Občine
Ilirska Bistrica.
S proračunom za leto 2014 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 202.000 evrov, in sicer za
namen odprave posledic škode zaradi naravne nesreče – žledu in poplav, nastalih ob izrednih
vremenskih razmerah v mesecu januarju 2014 ter mesecu februarju 2014, zaradi česar je ARSO dne
2.2.2014 razglasil rdeči alarm.
V letu 2014 se je porabila celotna rezerva in sicer:
• 5.951 evrov za pripravo malic ter za druge manjše stroške,
• 51.614 evrov za plinsko olje,
• 8.494 evrov za stroške prevoza,
• 131.782 evrov za gradbena dela na prizadetih območjih,
• 4.159 evrov za nadomestila plač za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Skupna sredstva obvezne rezerve in sicer s sredstvi iz preteklih let (109.046 evrov), novimi sredstvi
(202.000 evrov),poraba v letu 2014 (202.000 evrov) ter povračilo stroškov uporabe agragata s strani
Ministrstva za infrastrukturo na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda v višini 21.802
evrov, so v letu 2014 znašala 130.849 evrov in se prenašajo v leto 2015.
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu
Na podlagi 41. člena stanovanjskega zakona je bila s proračunom za leto 2014 oblikovana proračunska
rezerva po stanovanjskem zakonu v višini 9.000 evrov.
Sredstva so se v letu 2014 koristila v višini 1.795 evrov in sicer za beljenje stopnišč v stanovanjskih
blokih, barvanje fasade na blokih, popravilo instalacij ter razna investicijska dela.
Skupna sredstva rezervnega sklada in sicer s sredstvi preteklih let na dan 31.12.2014 znašajo 65.130
evrov.

8. Podatki o stanju neporabljenih namenskih sredstev
V okviru aktivnih časovnih razmejitev je prikazano stanje neporabljenih namenskih sredstev:
- okoljska taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja voda v višini 155.731 evrov,
- koncesija za podeljeno rudarsko pravico v višini 15.786 evrov, ker občina lahko porabi sredstva
za rudarsko pravico izključno za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in sanacijo zemljišč,
degradiranih z rudarskimi deli,
- koncesija za gozdove v višini 290.337 evrov,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.586 evrov,
- namenski prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov – Kraške lekarne
Ilirska Bistrica v višini 288.171 evrov,
- sredstva iz naslova požarne takse v višini 49.369 evrov,
- pristojbina za gozdne ceste v višini 39.842 evrov.
Stanje neporabljenih namenskih sredstev znaša 842.822 evrov.

9. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence
V izvenbilančni evidenci so prikazane sporne terjatve do družbe Kastel d.o.o. v višini 559.900 evrov.
Prikazane so tudi prejete garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti višini 326.530 evrov.

10. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih
sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje
dejavnosti
Občina Ilirska Bistrica obračunava v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odpisana osnovna sredstva, ki jih Občina

270

Ilirska Bistrica še vedno uporablja so razvidna v popisu osnovnih sredstev oziroma v inventurnem
elaboratu za leto 2014.

11. Podatki krajevnih skupnosti
V proračunu Občine Ilirska Bistrica je vključenih enaindvajset krajevnih skupnosti, ki imajo status pravne
osebe in izdelujejo svoja letna poročila. Glede na navedeno je potrebno opozoriti, da so podatki
krajevnih skupnosti zajeti dvakrat in sicer v letnem poročilu proračuna Občine Ilirska Bistrica in letnih
poročilih krajevnih skupnosti.

12. Druge informacije
Na podkontu 706099 – drugi davki je bilo zaradi nerazporejenih plačil dajatev, za katere je nadzornik
DURS, izkazano negativno stanje v višini 53,41 evrov. Po priporočilu Ministrstva za finance, Direktorata
za računovodstvo, ki pravi, da v primeru negativnega stanja, izkazanega v poslovnih knjigah občin, na
podkontu 706099 – drugi davki, po stanju na dan 31.12.2014, kar je skladno tudi s poročilom B2 Iz UJP,
zaradi česar ni možno izpolniti obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov za AJPES,
predlagajo, da se znesek preknjiži na podkonto 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki.
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POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH
SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA
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1.

Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1.
Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem
besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v
obliki nočnih depozitov.
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V
sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov,
odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih
sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na
podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov
pri poslovnih bankah.
1.2.
Razkritja računovodskih pravil
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (75370
OBČINA ILIRSKA BISTRICA) za leto 2014 izdelani samostojni računovodski izkazi.
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter
nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih
depozitov na poslovne banke in
navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose
stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v
poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU
EZRO).
2.

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1.
Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO
in nočnih depozitov. Stanje dobroimetja upravljavca EZR Občine Ilirska Bistrica pri bankah in drugih
finančnih ustanovah na dan 31.12.2014 predstavljajo denarna sredstva na računu EZR pri Banki
Slovenije v znesku 399 evrov (vsota stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZR in zakladniškega
podračuna) in nočni depoziti pri poslovnih bankah v znesku 1.352.818 evrov. Končno stanje denarnih
sredstev v znesku 399 evrov je torej enako stanju sredstev na EZR pri Banki Slovenije, hkrati pa je
vsota stanja zakladniškega podračuna v znesku 1.352.818 evrov in denarnih sredstev podračunov
proračunskih uporabnikov EZR v znesku 1.353.217 evrov.
Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan
2014 (v evrih)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Denar na računu EZRO
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Stanje
399

31. 12.

Nočni depoziti
Skupaj

1.352.818
1.353.217

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

Stanje računa EZRO pri
=
Banki Slovenije

Stanje ZP

+

 stanj podračunov PU
EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2014 (v evrih)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)

Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine

411.244

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine

728.053
1.139.297

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)
4. Zakladniški podračun občine

213.920

5. EZRO (5. = 3. + 4.)

1.353.217

2.3.
Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za
stanja podračunov (konti skupine 18) v višini 0 evrov.
Stanje nezapadlih terjatev znaša 9 evrov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne
depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine
16) v višini 9 evrov.

3.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)
Konto
7102
4035

Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
Znesek
Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
806,70
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v
sistem EZR)
459,42
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4029
4050

Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR
preteklega leta
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

0
368,86
-21,58

3.2.
Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah
predstavlja Tabela 4.
Tabela 4:
Sprememba
stanja denarnih
sredstev na
podračunih PU,
ZP in računu
EZRO (v
eurih)Vrsta
računa
Podračuni PU
Zakladniški
podračun
Skupaj EZRO

Stanje na dan
31. 12. 2014
(1)

Stanje na dan
31. 12. 2013
(2)

Sprememba stanja
denarnih sredstev
(3 = 1 – 2)

1.353.217
-1.352.818

2.010.552
-2.010.496

-657.335
657.678

399

56

343

Stanje denarnih sredstev na EZR Občine Ilirska Bistrica je konec leta 2013 znašalo 56 evrov, na koncu
leta 2014 pa 399 evrov. Tako znaša sprememba stanja denarnih sredstev 343 evrov.
3.3.

Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške
od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka
upravljanja za leti 2013 in 2014 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2013 in 2014 (v evrih)
Leto
2013

368,86

2014

347,28
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