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1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, 

zadolževanju in oceni realizacije do konca leta  

 
1.1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov 

 
Skupni prihodki so v tem obdobju doseženi v višini 1.235.524 EUR kar predstavlja 44,70 % celotnih 

prihodkov veljavnega proračuna – rebalansa proračuna za leto 2019.  

Skupna višina prihodkov je po sprejetem proračunu za leto 2019, ki je bil sprejet konec meseca 

januarja  2019 znašala 2.725.112 EUR, po sprejetem rebalansu v začetku meseca junija pa je višja in 

sicer 2.766.162 EUR.  

Davčni prihodki so doseženi v 49,70 %, nedavčni 47,80 %, kapitalski prihodki  v 7,5 %, ter 

transferni prihodki v 38,00 % predvidenih prihodkov za leto 2019 glede na višino prihodkov po 

sprejetem rebalansu za 2019.  

Delež skupnih prihodkov  je v tem obdobju vsako leto približno enak in sicer okrog 40 %  ali pa celo 

nižji.  V letošnjem letu so prihodki doseženi v skoraj 45 % predvidenih skupnih prihodkov.  

 

70 Davčni prihodki so doseženi v 49,70 %. Med najpomembnejšimi je dohodnina, katera je z 

izračunano primerno porabo občine že določena in razdeljena na tedenske dotacije tako, da je 

prihodek iz tega naslova ob polletju  dosežen v 50,0 %.  

Davki na premoženje so doseženi kar v 59,30 %, kar povečuje zlasti davek od premoženja od 

prostorov za počitek in rekreacijo, katerega realizacija je 12.668 EUR. Realizacija je v tem obdobju 

tudi že na prihodkih od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tako od pravnih, kakor tudi od 

fizičnih oseb. Domači davki na blago in storitve  (davki na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev 

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa in pristojbina za 

vzdrževanje gozdnih cest) pa so bili ob polletju realizirani v višini 31.861 EUR  kar predstavlja 41,2 

% teh predvidenih prihodkov.  

 

71 Nedavčni prihodki so doseženi v 47,8 % predvidenih prihodkov. Tu gre zlasti za prihodke od 

premoženja, oziroma najemnin, prihodke od taks in pristojbin, globe in druge denarne kazni, 

prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.   

 

72 Kapitalski prihodki so realizirani v višini 7.460 EUR, kar predstavlja 38 % od predvidenih 

prihodkov in sicer so to prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Gre za odkupe manjših 

parcel na podlagi kupoprodajnih pogodb in posamičnih programov ravnanja s stvarnim 

premoženjem.  V primerih, ko je ko je dejanski lastnik parcele agrarna skupnost, se kupnina 

zmanjšana za stroške,  nakaže na transakcijski račun  posamezne agrarne skupnosti.  

 

74 Transferni prihodki  so doseženi v višini 299.610, kar predstavlja 38 % teh prihodkov 

predvidenih po rebalansu.  

Transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, ki so bili v prvem polletju realizirani so 

naslednji: 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 1.309 EUR kar predstavlja slovensko   

udeležbo sredstev za projekt Življenje ustvarja zgodbe, za katerega smo skupno prejeli sredstva v 

višini 6.547,42 (razlika 5.238 predstavljajo evropska sredstva),   

- požarna taksa iz ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje v višini 2.642 EUR,  

- prejeta sredstva iz MGRT (23. člen ZFO-1) v višini 97.718 EUR za projekt Večnamenski objekt     

  Hrib II. faza,  

- sofinanciranje družinskega pomočnika iz MDDSZ v višini 1.615 EUR,  

- sofinanciranje medobčinske inšpekcije in redarstva iz MJU v višini 6.672 EUR,  
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- sofinanciranje šolskih prevozov zaradi velikih zveri iz MIZŠ v višini 17.200 EUR ter  

- prejeta sredstva MKGP – Proračunski sklad za gozdove v višini 92.587 EUR.  

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
pa so: 

-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne 

kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 – 2020 (EU  sredstva) v višini 5.238 za že prej 

omenjeni projekt Življenje ustvarja zgodbe.  

 

Tabela:  Pregled polletne realizacije prihodkov po vrstah: 

 

 
PRIHODKI PO POLLETNEM POROČILU  

 

   

 

             ZA LETO 
2019 

    

 

  
  

    
 

Konto Vsebina  Sprejeti Veljavni Realizacija  Indeks Indeks 
 

    
proračun 

2019 
proračun 

2019 30.06.2019 realiz/VP realiz/SP  

    1 2 3 3/2 3/1  
  PRIHODKI SKUPAJ  2.725.112 2.766.162 1.235.524 44,7 45,3 

 
70 Davčni prihodki  1.635.526 1.658.065 823.774 49,7 50,4 

 
71 Nedavčni prihodki  214.700 219.040 104.680 47,8 48,8 

 
72 Kapitalski prihodki  100.000 100.000 7.460 7,5 7,5 

 
74 Transferni prihodki  774.886 789.057 299.610 38,0 38,7  

 
 

Skupni odhodki  ob polletju letošnjega leta znašajo 1.313.154 EUR, kar predstavlja 46,1 % celotnih 

odhodkov za leto 2019, ki so bili predvideni po rebalansu 2019 v skupni višini 2.846.682 EUR.  

Skupna višina odhodkov je po sprejetem proračunu za leto 2019, ki je bil sprejet v januarju  2019,  

znašala 2.715.630 EUR, po sprejetem rebalansu, oziroma veljavnem proračunu v mesecu juniju pa je 

višja in sicer 2.846.682 EUR.  

 

40 Tekoči odhodki ob prvem polletju znašajo 303.065 EUR, kar predstavlja  realizacijo v 43,6 % 

predvidenih po veljavnem proračunu. Tekoči odhodki  zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi 

stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim, ter prispevkov delodajalcev za socialno 

varnost), nadalje vsa plačila materialnih stroškov in ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve 

in plačila obresti.  

 

41 Tekoči transferi  so bili realizirani v višini 330.315 EUR, kar je 47,1 % predvidenih tekočih 

transferov za 2019. V tej skupini odhodkov se upoštevajo: 

- subvencije (npr. javnim podjetjem),   

- transferi posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v 

naravi, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje oskrbe invalidov, plačilo razlike med 

ceno programov v vrtcih in plačili staršev – tudi v drugih občinah, izplačila družinskemu 

pomočniku),  

- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (sredstva za gasilsko zvezo in PGD, 

sredstva za  kulturna društva, športna društva, humanitarna društva, sredstva za 

pokroviteljstva občine),  

- drugi tekoči domači transferi  (sredstva, prenesena drugim občinam -  MIR, prispevek v 

ZZZS  za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, transferi v javne sklade – RC 
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Kočevje Ribnica, RC Novo mesto, tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače OŠ, 

dodatni program, dejavnost knjižnice, mrliško ogledna služba).   

 

42 Investicijski odhodki 662.166 EUR, kar predstavlja 46,8 % delež predvidenih odhodkov po  

veljavnem proračunu. Realizacija vključuje: 

- nakup opreme: realizacija znaša 170 EUR in vključuje nakup novega pisarniškega stola; 

- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:  realizacija v prvem polletju znaša 335.499 EUR in 

vključuje realizacijo  izvedbo fekalne kanalizacije ob rekonstrukciji regionalne ceste odseka 

R3 653/1363 po končni situaciji v višini 12.058 EUR, izgradnjo večnamenskega objekta Hrib 

– II. faza v višini 97.718 ter v višini 225.723 strošek projekta Opremljanje obrtno  poslovnega 

območja v Podpreski – I. faza; 

- investicijsko vzdrževanje in obnove: realizacija znaša 301.920 EUR, kar predstavlja 47,5 % 

predvidenih in zajema investicijska dela po vaseh v občini v višini 8.199 EUR, obnovo JR po 

občini 547 EUR,  obnovo industrijskega objekta v IC Podpreska 156.596 EUR,  posodobitev 

JR v Podpreski v višini 8.166 EUR, nadkritje zunanjih površin v IC Podpreska (klimat in 

rampa) 37.282 EUR, širitev ceste gasilni dom-Grda dolina v Retjah 16.250 EUR ter 

preureditev prostorov Hrib 16 v lekarno v višini 74.881 EUR; 

- nakup zemljišč v višini 2.316 EUR, kar predstavlja 2,3 % teh predvidenih odhodkov; 

- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 

22.261 EUR kar pomeni indeks 54,9 teh predvidenih odhodkov v letu 2019; 

študije o izvedljivosti projektov (stroški izdelave projektne naloge za regionalno cesto skozi 

Travnik v višini 4.490 EUR);  

investicijski nadzor v višini 3.653 predstavlja  obnova industrijskega objekta v IC Podpreska-

II. faza 2.114 EUR in investicijski nadzor  opremljanje obrtno poslovnega območja v 

Podpreski – I. faza 1.539 EUR, v višini 1.368 pa nadzor pri projektu Večnamenski objekt 

Hrib-II. faza;   

investicijski inženiring v višini 1.391 predstavlja strošek koordinacije varnosti na objektu  

opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski 537, izdelava DIIP za projekt vodovod 

Travnik 854 EUR ter koordinacija varnosti pri projektu Večnamenski objekt Hrib II. faza 

1.220 EUR; 

načrti in druga projektna dokumentacija 9.240 EUR in sicer 3.750 za investicijo Obnova 

industrijskega objekta v IC Podpreska – sklop II ter 5.490 za Opremljanje obrtno poslovnega 

območja v Podpreski – sklop I ter  

plačila drugih storitev in dokumentacije   900 EUR (strošek dopolnitve dokumentacije za 

projekt Dozidava vrtca za pridobitev sredstev iz Eko sklada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

43 Investicijski transferi. 

Investicijski transferi so izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 

investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo sredstev, nabavo 

opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, 

obnove in drugo. 

Investicijski transferi znašajo skupaj  17.608 EUR, oziroma 49,6 % glede na veljavni proračun 2019. 
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Prikaz doseženih odhodkov v prvem polletju leta 2019 po ekonomski klasifikaciji:  

 

 
ODHODKI PO POLLETNEM POROČILU 

 

   

 
            ZA LETO 2019 

    
 

  
  

    
 

Konto Vsebina  Sprejeti Veljavni Realizacija  Indeks Indeks 
 

    
proračun 

2019 
proračun 

2019 30.06.2019 realiz/VP realiz/SP  

    1 2 3 3/2 3/1  
  ODHODKI SKUPAJ  2.715.629 2.846.682 1.313.154 46,1 48,4 

 
40 Tekoči odhodki  647.627 694.745 303.065 43,6 46,8 

 
41 Tekoči transferi  682.310 701.112 330.315 47,1 48,4 

 
42 Investicijski odhodki  1.353.192 1.415.325 662.166 46,8 48,9 

 
43 Investicijski transferi  32.500 35.500 17.608 49,6 54,2  

 

1.2. Poročilo o proračunskem presežku, oziroma primanjkljaju 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran proračunski 

primanjkljaj v višini 77.630 EUR. Realizirani proračunski odhodki presegajo realizirane proračunske 

prihodke v prvem polletju za navedeni znesek.  

 

Vsebina  Sprejeti Rebalans pror. Realizacija  

  proračun 2019 VP 2019 30.06.2019 

Proračunski prihodki 2.725.112 2.766.162 1.235.524 

Proračunski odhodki 2.715.630 2.846.682 1.313.154 

Tekoči proračunski 
presežek (primanjkljaj) 9.482 -80.520 -77.630 

 

 

1.3.  Poročilo o zadolževanju 

 

Iz računa financiranja je razvidno zadolževanje občine – najemanje in odplačila kreditov.  

 

V sprejetem proračunu je  predvidena zadolžitev v višini 150.000 EUR in sicer  kot pridobitev 

povratnih sredstev 23. člena ZFO-1 za projekt Vodovod Travnik. Ta zadolžitev se bo izvedla v drugi 

polovici leta 2019.  

Glede na dolgotrajnost  postopka pridobitve evropskih sredstev za projekt  Opremljanje obrtno 

poslovnega območja v Podpreski – sklop I, je bilo potrebno zaradi že zapadlih obveznosti najeti 

kratkoročni likvidnostni kredit v višini 200.000 sredstev. Kratkoročni kredit bo odplačan takoj po 

pridobitvi sredstev EU.  

 

V prvem polletju leta 2019 so znašala odplačila dolga skupaj 16.556 EUR. V celoti je bil poplačan 

kredit iz leta 2014 (obdobje 5 let), za  katerega je mesečni obrok znašal 6.250 EUR, v plačilo pa sta v 

letu 2019 zapadla še dva obroka, kar predstavlja sredstva skupaj 12.500 EUR.  

Odplačan pa je bil tudi prvi obrok v letu 2017 pridobljenih povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 v 

višini 4.055,56 EUR za projekt Dozidava vrtca. Do konca leta, natančneje 15.9.2019 bo poravnan še 
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drugi obrok v enaki višini. Vračilo povratnih sredstev bo realizirano skladno z načrtom odplačila v 

obdobju od 15.3.2019 do 15.9.2027. Vračanje sredstev je brezobrestno.  

 

Sprememba stanja sredstev na računu znaša 105.815 EUR,  kar skupaj z sredstvi, ki so ostala na 

računu na dan 31.12.2018 v višini 11.165 EUR, znaša skupaj 116.980 EUR – stanje sredstev na dan 

30.6.2019, brez denarnih sredstev rezerv.   

 

Vsebina  Sprejeti Rebalans pror. Realizacija  

  proračun 2019 VP 2019 30.06.2019 

ZADOLŽEVANJE 150.000 350.000 200.000 

ODPLAČILA DOLGA  170.611 280.611 16.556 

Sprememba stanja na računu  -11.129 -11.131 105.815 

Stanje sredstev na računu na 
dan 31.12.2018 11.129 11.165 11.165 

 

 

1.4. Ocena realizacije proračunskih prejemkov in izdatkov do konca leta 
 

Ocena realizacije prejemkov in izdatkov za letošnje leto je razvidna iz sprejetega  rebalansa 

proračuna, ki je bil sprejet na 5. redni seji OS dne 06.06.2019, oziroma veljavnega proračuna za 

2019. 

 

Prejemki, oziroma prihodki do konca letošnjega leta bodo  v  realizirani po sprejetem proračunu, 

oziroma rebalansu proračuna, predvidena višina le-teh je  2.766.162 EUR. Glede na sprejeti proračun 

so po rebalansu predvideni prihodki za 41.050 višji. Povišanje izhaja delno iz davčnih prihodkov, saj 

so davki na dediščine in darila že po polletni realizaciji višji kot po sprejetem proračunu. Višji pa naj 

bi bili tudi transferni prihodki (uskladitev 23.  člena ZFO-1, prihodek ministrstva za zdravje za 

sofinanciranje nakupa reševalnega  vozila, prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije za 

predvideno sofinanciranje iz Eko sklada za nakup dveh  polnilnih postaj za električna vozila). Po 

polletni realizaciji pa so  glede na sprejeti proračun in rebalans višja tudi sredstva iz MKGP iz 

proračunskega sklada za gozdove za 12.587 EUR.  

 

Izdatki, oziroma odhodki naj bi bili  realizirani do konca leta kot je bilo planirano po sprejetem 

rebalansu proračuna v višini 2.846.682 EUR.  Glede na sprejeti proračun v mesecu januarju 2019 naj 

bi bili višji za 131.052 EUR. Povečanje bo  tako na tekočih odhodkih (izdatki za blago in storitve: 

tekoči stroški KTC Hrib 14),  tekočih transferih (dana pomoč za delovanje pošte Lesni zadrugi) kot 

tudi na investicijskih odhodkih (nakup reševalnega vozila za ZD Ribnica, nakup dveh polnilnih 

postaj za električna vozila, povečanje na investiciji Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska – 

sklop II itd.) 

 

Iz računa financiranja pa je do konca leta razvidno odplačilo likvidnostnega kredita v višini 200.000, 

najetega v prvem polletju leta 2019. Predčasno delno  odplačilo dolgoročnega kredita, najetega v 

lanskem letu pri Deželni banki Slovenije za projekt Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska – 

sklop II, ki je bilo po sprejetem proračunu predvideno v višini 150.000 EUR, pa naj bi bilo po 

rebalansu nižje in sicer 60.000 EUR.  
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2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna 

preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju 

proračunskih sredstev, spremembah neposrednih uporabnikov med letom, izdanih in 

vnovčenih poroštvih ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev  

 

2.1. Podatki o vključenih novih obveznosti v proračun 

  

Obveznosti, ki  so bile v proračun za 2019 vključene z rebalansom so naslednje: 

PP 12004 Polnilne postaje za električna vozila v višini 10.000 EUR,  ki bo sofinancirana iz Eko 

sklada,  

PP 14016 Pomoč za delovanje Lesne zadruge Loški Potok v višini 15.000 EUR, kot pomoč za 

delovanje pošte na Hribu, ki posluje z izgubo,  

PP 17008 Nujno reševalno vozilo za ZD Ribnica - Občina Loški Potok se je v imenu vseh štirih 

občin – soustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica prijavila na 

javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS v letu 2019. V 

prijavi na javni razpis je bilo upoštevano nujno reševalno vozilo z vso potrebno dodatno opremo v 

znesku 187.107,74 EUR z DDV po ponudbi proizvajalca  Medicop d.o.o. iz Murske Sobote. Zaradi 

velikega števila prejetih vlog na razpis za sofinanciranje ministrstva le-to znaša zgolj 55.084 EUR.  S 

strani vseh štirih občin je tako dogovorjeno, da se letos na podlagi sofinanciranja ministrstva za 

zdravje nabavi le osnovno vozilo, nadgradnjo pa bomo sofinancirali  v naslednjem proračunskem 

letu  iz občinskih proračunov. 

 

2.2. Podatki o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta  

 

Kot namenska sredstva iz proračuna 2018 so se v proračun 2019 prenesla naslednja neporabljena 

sredstva v skupni višini  EUR in sicer:  

-  sredstva iz naslova koncesijskih dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo 5.546,38 EUR, ki bodo 

porabljena v naslednjih letih.  

 

  2.3. Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta  

 

Neporavnane obveznosti iz preteklega leta predstavljajo v letu 2018 opravljene storitve, ki so bile v 

celoti poravnane v letu 2019. Te obveznosti iz leta 2018 so bile:  

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan  31.12.2018 so znašale  16.623,83 EUR  in so  

predstavljale plače za mesec december, ki so bile izplačane  v januarju 2019. 

 

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 so bile  skupaj  292.700,25  EUR in so predstavljale v 

letu 2018 opravljene storitve in dobavo trgovskega blaga, ki so zapadle v plačilo v letu 2019. Te 

neplačane obveznosti so evidentirane  na kontu 18 – neplačani odhodki.  

Večja obveznost za investicijske odhodke iz leta 2018 je bila obveznost za investicijo Obnova  

industrijskega objekta v IC Podpreska – sklop II po izstavljeni 8. začasni situaciji v višini 54.932,78 

z valuto 31.12.2018, ki pa v letu 2018 ni bila poravnana ter 9. začasna situacija v višini 31.636,48 z 

valuto konec januarja 2019. Po izstavljeni 3. začasni situaciji za projekt Opremljanje obrtno 

poslovnega območja v Podpreski pa je bila odprta obveznost do izvajalca v višini 123.150,08 EUR. 

Te obveznosti so bile poravnane v prvi polovici leta. Predvideno je bilo, da bomo sredstva za 

investicijo Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski prejeli v začetku leta 2019, vendar 

realizacije le-teh v prvem polletju ni bilo. Glede na to,  so bile situacije za to investicijo plačane 

postopoma in delno, potreben pa je bil tudi najem likvidnostnega kredita. 
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Ostale obveznosti do dobaviteljev pa so bile tekoče  in so predstavljale obveznost za prejete  račune 

za mesec november in december 2018, ki so bile  poravnane v letu 2019 in sicer  glede na zakonski 

plačilni rok  30 dni od prejema računa.  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 5.577,43 EUR pa  predstavljajo  obveznost za 

plačilo DDV in   druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja. 

  

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 80.803,55 EUR in sicer 

so bile  to: 

1. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 60.347,48 EUR: 

- obveznost do OŠ Loški Potok za VVE po obračunu za mesec  november  in december 2018  v 

višini 41.850,30 in obveznost za fakultativni pouk in materialne stroške za osnovnošolsko dejavnost 

po obračunu za mesec  november in december 2018  ter zahtevek za nakup računalniške opreme za 

OŠ  skupaj 18.380,50  EUR,   

- obveznost do ZD  Ribnica v skupni višini 116,68 EUR. 

 

2. Kratkoročne obveznosti do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta  v višini 20.456,07 

EUR. Sem spadajo obveznosti do uporabnikov državnega proračuna in posrednih uporabnikov  

drugih občinskih proračunov kot so domovi za starejše občane, vrtci, osnovne šole, ministrstva). 

Vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  so bile poravnane, glede na 

datum zapadlosti.   

 

2.4. Podatki o prerazporeditvah proračunskih sredstev 

 

 

I. PRERAZPOREDITVE IZ SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE 

 
A. PO SPREJETEM PRORAČUNU ZA 2019 

 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    04011 Izvršbe in drugi sodni postopki 1.500,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugih   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16043 Najemnina in vzdrževanje pokopališč 25,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    15007 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čist.naprav 6.648,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402204 Odvoz smeti   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    15019 Fekalna kanalizacija-rekons. Odseka R 653/1363 1.558,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 420401 Novogradnje   

 

B. PO SPREJETEM REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2019 

 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    01007 Materialni stroški - župan 1.000,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402009 Izdatki za reprezentanco   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole 2.000,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom   
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II. OSTALE  PRERAZPOREDITVE 

 
A. PO SPREJETEM PRORAČUNU ZA 2019 

 

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek 

PP    02002 

Stroški plačilnega prometa (provizija 
UJP, BS) PP    02003 

Plačila za pobiranje občinskih dajatev-
komunalne takse 30,00 

KONTO 402935 
Stroški plačilnega agenta 

KONTO 402930 
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim 
za plačilni promet   

PP    04012 
Upravljanje in vzdrževanje poslovnih 
prostorov PP    04012 

Upravljanje in vzdrževanje poslovnih 
prostorov 100,00 

KONTO 402500 
Tekoče vzdrževanje poslovnih 
objektov KONTO 402503 

Tekoče vzdrževanje drugih objektov 
  

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16043 Najemnina in vzdrževanje pokopališč 25,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine   

PP    16046 
Opremljanje obrtno poslovnega 
območja v Podpreski PP    04016 

Obnova industrijskega objekta v IC 
Podpreska-sklop II 40.672,00 

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 420501 Obnove   

PP    06006 
Tekoče vzdrževanje upravnih 
prostorov PP    06006 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 
50,00 

KONTO 402203 
Voda in komunalne storitve 

KONTO 402500 
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 

  

PP    11004 Obnova vasi PP    11004 Obnova vasi 150,00 

KONTO 420801 Investicijski nadzor KONTO 420802 Investicijski inženiring   

 

 

2.5. Podatki o spremembi neposrednih uporabnikov med letom po ZJF 

 

47. člen ZJF določa »če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega 

uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega 

uporabnika. O povečanju in zmanjšanju sredstev odloča vlada, oz. župan. Če se neposredni 

uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se 

neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo«.  

 

V prvem polletju leta 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna občine.  

 

2.6. Podatki o porabi sredstev proračunske rezerve 

 

Sredstva se skladno z 49. členom ZJF namenska za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč. 

Obvezna rezerva se oblikuje letno v višini 0,5 % prihodkov sprejetega proračuna. Oblikovanje 

obvezne proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo 1,5 % realizacije prihodkov proračuna 

preteklega leta.  

Proračunska  rezerva je na dan 31.12.2018 znašala 23.308,22 EUR.  V prvem polletju 2019 porabe 

teh sredstev ni bilo.  

 

2.7. Podatki o izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz 

naslova poroštev 

 

V tem obdobju, skladno z Odlokom o proračunu občine Loški Potok za leto 2019, občina ni dajala 

poroštev za zadolžitve, niti ni poroštev unovčevala.  
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3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom  

 

Glavna odstopanja so razvidna iz prerazporeditev, ki so bile izvedene po sprejetem proračunu.  

 

Prerazporeditve za nove proračunske postavke, oziroma postavke, na katerih ni bilo predvidenih 

dovolj sredstev, smo sredstva prenesli iz sredstev tekoče proračunske rezervacije, ki je bila po 

sprejetem proračunu predvidena v višini 20.000 EUR, po rebalansu pa 18.500  EUR. Po veljavnem 

proračunu je sredstev tekoče proračunske rezervacije še 15.500 EUR.  

Tudi druge prerazporeditve so bile opravljene v glavnem v okviru podprogramov, oziroma med 

samimi proračunskimi postavkami z prenosom na druge ali nove konte.   

 

 

5. Predlog potrebnih ukrepov 

 

Občinska uprava bo v drugi polovici leta izvajala vse potrebne ukrepe za izvrševanje rebalansa 

proračuna, ki je bil na občinskem svetu sprejet  v začetku meseca junija 2019.  

 

 

 

 

Pripravila        Župan:  

Ivanka Novak         Ivan Benčina, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


