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PRAVNA PODLAGA: 63. člen Zakona o javnih financah  

 

PREDLAGATELJ: Ivan Benčina, župan 

   

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 

 

POROČEVALEC:  Ivanka Novak 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju 

proračuna v prvem polletju tekočega leta. 

 

Poročilo o izvrševanju proračuna prikazuje realizacijo prihodkov in odhodkov za prvo obdobje 

letošnjega leta  od 1.1.  do 30.06.2018. 

 

Realizacija proračunskih prihodkov in odhodkov je prikazana:  

- I. v  splošnem delu proračuna in  

- II. v  posebnem delu proračuna 

in sicer kot sprejeti proračun za leto 2018, veljavni proračun za leto 2018  in  realizacija na dan 

30.06.2018 ter indeks  med realizacijo in veljavnim proračunom za leto 2018. Kot veljavni proračun 

je prikazan rebalans  proračuna z posameznimi kasnejšimi prerazporeditvami na podlagi 5. člena 

sprejetega odloka o proračunu  ter sklepov župana. Prerazporedila so se sredstva iz  tekoče 

proračunske rezervacije na proračunske postavke, ki so realizirane v višjem znesku kot so bile 

predvidene ter  posamezne prerazporeditve v okviru podprogramov in med konti v posamezni 

proračunski postavki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

oceno realizacije do konca leta 

 

Skupni prihodki so v tem obdobju doseženi v višini 1.054.968 EUR kar predstavlja 39,3% 

celotnih prihodkov veljavnega proračuna – rebalansa proračuna za leto 2018.  

Skupna višina prihodkov je po sprejetem proračunu za leto 2018, ki je bil sprejet v mesecu decembru 

2017 znašala 2.505.401 EUR, po sprejetem rebalansu v mesecu maju pa je višja in sicer 2.682.736 

EUR.  

Davčni prihodki so doseženi v 47,70 %, nedavčni 59,40 %, kapitalski prihodki  v 14,00 %, ter 

transferni prihodki v 12,7 % predvidenih prihodkov za leto 2018.  

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

nižji.   

 

Davčni prihodki so doseženi v 47,70 %. 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 le v 14,00 

%, saj realizacije najpomembnejšega  med temi prihodki in sicer nadomestila za uporabo stavbnega  

zemljišča v tem obdobju še ni. Domači davki na blago in storitve  (takse, pristojbine) pa so bili ob 

polletju realizirani v višini 23.695 EUR  kar predstavlja 35,4 %.  

 

Nedavčni prihodki so doseženi v 59,4 % 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.   

 

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 5.610 EUR, kar predstavlja 14 % od predvidenih 

prihodkov in sicer so to prihodki od prodaje zazidanih 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.  

 

Transferni prihodki  so doseženi v višini 12,7 %. Med transfernimi prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij so bili v prvem polletju realizirani prihodki in sicer: 

-požarna taksa iz ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje v višini 2.656 EUR,  

- sofinanciranje družinskega pomočnika iz MDDSZ v višini 2.917,71 EUR,  

- sofinanciranje medobčinske inšpekcije in redarstva iz MJU v višini 6.712,89 EUR,  

- sofinanciranje šolskih prevozov zaradi velikih zveri iz MIZŠ v višini 19.759,79 EUR ter  

- prejeta sredstva MKGP – Proračunski sklad za gozdove v višini 55.808,81 EUR.  

 

 
PRIHODKI PO POLLETNEM POROČILU  

 

   

 
                      ZA LETO 2018 

   

   
  

    Konto Vsebina    Sprejeti Rebalans Realizacija  Indeks Indeks 

      proračun 2018 proračuna2018 30.6.2018 realiz/SP realiz/VP 

  PRIHODKI SKUPAJ    2.505.401 2.682.736 1.054.969 42,1 39,3 

70 Davčni prihodki    1.680.953 1.693.478 807.536 48,0 47,7 

71 Nedavčni prihodki    209.772 259.244 153.968 73,4 59,4 

72 Kapitalski prihodki    30.000 40.000 5.610 18,7 14,0 

74 Transferni prihodki    584.676 690.014 87.855 15,0 12,7 

 

 



Skupni odhodki  ob polletju letošnjega leta znašajo 1.184.912 EUR, kar predstavlja 30,8 % 

celotnih odhodkov za leto 2018, ki so bili predvideni po rebalansu 2018 v skupni višini 3.851.746 

EUR.  

Skupna višina odhodkov je po sprejetem proračunu za leto 2018, ki je bil sprejet v mesecu decembru 

2017,  znašala 3.144.932 EUR, po sprejetem rebalansu v mesecu maju pa je višja in sicer 3.851.746 

EUR. Z rebalansom so se odhodki povečali za 706.814 EUR, kar zlasti izhaja iz povečane investicije 

na PP 04016  Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska – sklop II. Glede na to je  v rebalansu 

predvidena tudi dolgoročna zadolžitev v skupni višini 748.972 EUR in sicer v višini 530.000 kot 

najem kredita pri banki ter  218.972 EUR kot povratna sredstva po 23. členu ZFO za sofinanciranje 

investicij v občini.  

Tekoči odhodki ob prvem polletju znašajo 312.628 EUR, kar predstavlja 49,3 %, tekoči transferi 

310.426 EUR, kar je 46,6 % predvidenih, investicijski odhodki 554.655, kar predstavlja 22,6 % delež 

ter investicijski transferi v višini 7.203 EUR kar je 7,5 % veljavnega proračuna, oziroma sprejetega 

rebalansa za 2018. 

 

Prikaz doseženih odhodkov v prvem polletju leta 2018 po ekonomski klasifikaciji:  

 

 
ODHODKI PO POLLETNEM POROČILU 

 

   

 
                 ZA LETO 2018 

   

  
  

    
 

Konto Vsebina  Sprejeti 
Rebalans 

pror. Realizacija  Indeks Indeks  

    
proračun 

2018 VP 2018 30.6.2018 realiz/SP realiz/VP  

  
ODHODKI 
SKUPAJ  3.144.932 3.851.746 1.184.912 37,7 30,8  

40 Tekoči odhodki  614.598 634.720 312.628 50,9 49,3 
 

41 Tekoči transferi  655.401 666.070 310.426 47,4 46,6 
 

42 
Investicijski 
odhodki  1.773.433 2.451.456 554.655 31,3 22,6  

43 
Investicijski 
transferi  101.500 99.500 7.203 7,1 7,2  

 

 

Vsebina  Sprejeti 
Rebalans 

pror. Realizacija  

  proračun 2018 VP 2018 30.6.2018 

Tekoči proračunski 
presežek (primanjkljaj) -639.531 -1.169.010 -129.943 

ZADOLŽEVANJE 141.619 748.972 0 

ODPLAČILA DOLGA  75.000 75.000 37.500 

Sprememba stanja na 
računu  -572.912 -495.038 -167.443 

Stanje sredstev na 
računu na dan 
31.12.2017 573.000 495.038 495.038 

 

Skupni doseženi odhodki v tem obdobju  presegajo dosežene prihodke, kar predstavlja  tekoči 

proračunski primanjkljaj v višini 129.943 EUR. 

 

Iz računa financiranja izhaja odplačilo dolga, katerega mesečni obrok znaša 6.250 EUR, kar v tem 

obdobju skupaj predstavlja  37.500 EUR.   



Sprememba stanja sredstev na računu znaša -167.443 EUR,  kar skupaj z sredstvi, ki so ostala na 

računu na dan 31.12.2017 v višini 495.038 EUR, znaša skupaj 327.595 EUR – stanje sredstev na dan 

30.6.2018, brez denarnih sredstev rezerv.   

 

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

rebalansa proračuna, ki je bil sprejet na 19. redni seji OS dne 31.5.2018, oziroma veljavnega 

proračuna za 2018. 

 

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

oziroma rebalansu proračuna, predvidena višina le-teh je  2.682.736 EUR. Nižji kot so bili po 

rebalansu proračuna predvideni so  transferni prihodki in sicer »Prejeta sredstva MKGP – 

Proračunski sklad za gozdove«. Po rebalansu je bila realizacija predvidena v višini 155.000 EUR, 

dejanska realizacija pa znaša 55.808,81 EUR.  

 

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

rebalansu proračuna v višini 3.851.746 EUR.  Glede na sprejeti proračun so se z rebalansom povečali 

odhodki na PP 04016  Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska – sklop II in sicer iz 250.000 

na 704.294 EUR. Za to investicijo je v rebalansu do konca leta predvideno dolgoročno zadolževanje 

v višini 530.000 EUR.  

V rebalansu glede na sprejeti proračun za 2018 v mesecu decembru 2017 ni več predvidene PP 

Prostori nad trgovino KZ (načrti in druga projektna dokumentacija), prav tako ni več PP 06008  

Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, saj na omenjenih proračunskih postavkah 

letos odhodkov ne bo.  

Zmanjšanje porabe proračunskih sredstev izhaja iz PP 16020  Nakup zemljišč, ki je bila po sprejetem 

proračunu predvidena v višini 130.000 EUR, po rebalansu pa se je znižala na 40.000 EUR. Vsa 

zemljišča, predvidena za nakup namreč še ni mogoče odkupiti.  

 

 

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna 

preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju 

proračunskih sredstev.  

 

Nove obveznosti, ki  so bile v sprejeti proračun vključene z rebalansom so naslednje: 

- PP 17007 Lekarna Hrib – Loški Potok v višini 20.000 EUR (odprtje lekarne, ki bo delovala 

v okviru Lekarne Ribnica): 

 

Kot namenska sredstva iz proračuna 2017 so se v proračun 2018 prenesla naslednja neporabljena 

sredstva v skupni višini 48.170,26 EUR in sicer:  

-  sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 21.234,72 EUR, 

-  sredstva od najemnine komunalne infrastrukture-Komunala v višini 22.027,79 EUR,  

-  sredstva podeljenih koncesij – lovstvo v višini  4.907,75 EUR,  

 

Stanje ostalih namenskih sredstev na dan 31.12.2017 pa je bilo 82.676,68 EUR in sicer:   

-  proračunska rezerva v višini 25.376,68 EUR, ki je namenjena za odpravo posledic naravnih in 

drugih  nesreč v občini,  

- sredstva od vnovčenja bančne garancije (Primorje d.d.) v višini 57.300,00 EUR.  

 

Skupna namenska sredstva za prenos v leto 2018 so ob koncu leta 2017 znašala  130.846,94 EUR.  

 



Plačila neporavnanih obveznosti  iz preteklega leta,  predstavljajo v letu 2017 opravljene storitve, 

ki so bile v celoti poravnane v letu 2018. Te obveznosti iz leta 2017 so bile:  

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan  31.12.2017 so znašale  18.437,71 EUR  in so  

predstavljale plače za mesec december, ki so bile izplačane  v januarju 2018. 

 

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 so bile  skupaj  177.238,15  EUR in so predstavljale v 

letu 2017 opravljene storitve in dobavo trgovskega blaga, ki so zapadle v plačilo v letu 2018. Te 

neplačane obveznosti so evidentirane  na kontu 18 – neplačani odhodki.  

 

Večja  obveznost za investicijske odhodke iz leta 2017 je bila obveznost za investicijo Dozidava 

vrtca Loški Potok in sicer izvajalcu Ledaline d.o.o. v višini 108.568,69 EUR po situaciji za mesec 

december.  Ostale obveznosti do dobaviteljev pa so bile tekoče  in so predstavljale obveznost za 

prejete  račune za mesec november in december 2017, ki so bile  poravnane v letu 2018 in sicer  

glede na zakonski plačilni rok  30 dni od prejema računa.  

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 6.799,04 EUR pa  predstavljajo  obveznost za 

plačilo DDV in   druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja. 

  

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 71.609,69 EUR in sicer 

so bile  to: 

1. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 50.666,16 EUR: 

- obveznost do OŠ Loški Potok za VVE po obračunu za mesec  november  (delno) in 

december 2017  in obveznost za fakultativni pouk in materialne stroške za osnovnošolsko 

dejavnost po obračunu za mesec  november in december 2017  v skupni višini 49.738,85 

EUR,   

- obveznost do ZD  Ribnica v skupni višini 927,31 EUR. 

 

2. Kratkoročne obveznosti do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta  v višini 20.953,53 

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

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

 

Prerazporeditve proračunskih sredstev po spremenjenem sprejetem  proračunu za leto 2018 so 

bile naslednje:  

 

1. PRERAZPOREDITVE IZ SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE 
A. PO SPREJETEM PRORAČUNU ZA 2018 

Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek 

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    04004 Celostna podoba občine 500,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 4020990 Drugi mat.in storitve-celostna podoba občine   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    04008 Pokroviteljstva občine 1.500,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 4020091 Izdatki za blago in stor.-pokrov.občine   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16019 Stroški urejanja občinskih zemljišč 700,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izved.   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    06005 Materialni stroški 800,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402301 Vzdrževanje in popravila vozil   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16040 Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe 2.800,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 42040115 Vodovod M.L.-kom.opremljanje   



B. PO SPREJETEM REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2018 

 

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16040 Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe 440,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 420501 Obnove   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16019 Stroški urejanja občinskih zemljišč 560,00 

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

 

 

2. DRUGE PRERAZPOREDITVE 

 
A. PO SPREJETEM PRORAČUNU ZA 2018 

 

 

Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek 

PP    06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov PP    06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 60,00 

KONTO 4025001 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe KONTO 402504 Zavarovalne premije za objekte   

PP    11004 Obnova vasi PP    11004 Obnova vasi 5.000,00 

KONTO 42040117 Večnamenski objekt Hrib - II.faza KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   

PP    15019 
Fekalna kanalizacija-rekons. Odseka R 
653/1363 PP    15015 Kanalizacijski sistem L.P.-ČN Travnik 28.000,00 

KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420804102 
Projektna dokum.za Kanal.sistem s ČN 
Travnik   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16019 Stroški urejanja občinskih zemljišč 700,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402920 
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih 
izved.   

PP    16046 
Opremljanje obrtno poslovnega območja v 
Podpreski PP    16046 

Opremljanje obrtno poslovnega območja v 
Podpreski 7.000,00 

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   

PP    16046 
Opremljanje obrtno poslovnega območja v 
Podpreski PP    16046 

Opremljanje obrtno poslovnega območja v 
Podpreski 500,00 

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije KONTO 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve    

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    06005 Materialni stroški 800,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 402301 Vzdrževanje in popravila vozil   

PP    13018 
Sofinanciranje invest.vzdrževanja na državnih 
cestah PP    13018 

Sofinanciranje invest.vzdrževanja na državnih 
cestah 18.000,00 

KONTO 42040204 
Rekonstr.ceste R3 653/1363 odsek km 
10,580-km 11,031 KONTO 4208005 

Izdelava proj.naloge za reg.cesto skozi 
Travnik   

PP    23002 Splošna proračunska rezervacija PP    16040 
Investicijsko vzdrževanje objektov 
vodooskrbe 2.800,00 

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija KONTO 42040115 Vodovod M.L.-kom.opremljanje   

PP    13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letno PP    13002 
Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimska 
služba 45.000,00 

KONTO 4025030 Tekoče vzdrževanje LC - letno KONTO 4025031 Tekoče vzdrževanje LC - zimsko   

 
B. PO SPREJETEM REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2018 

 

PP    13016 Investicijsko vzdrževanje cest po vaseh PP    07004 
Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in 
opreme-pož.taksa 3.000,00 

KONTO 4205007 Investicijska dela po vaseh v občini KONTO 431000 Investicijski transferi nepridobitnim OR.   

PP    02003 Plačila za pobiranje obč.dajatev PP    02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, BS) 300,00 

KONTO 402930 Plačilo storitev plač.prometa KONTO 40299920 Obresti BS   

PP    19002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev PP    19002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 140,00 

KONTO 4204200 Dozidava vrtca KONTO 4208029 Koordinacija varnosti-Dozidava vrtca   



 

 

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 5.000  EUR. Po veljavnem 

proračunu je sredstev tekoče proračunske rezervacije še 4.000 EUR.  

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

samimi proračunskimi postavkami z prenosom na druge ali nove konte.   

 

 

 

 

Pripravila        Župan:  

Ivanka Novak         Ivan Benčina, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


