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1. UVOD 

1.1. PRI PRIPRAVI OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH IN 
POSREDNIH UPORABNIKOV JE  OBČINA ŽELEZNIKI ZA LETO 2019 UPORABILA NASLEDNJE 
PREDPISE:  

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,14/13 - popr. 101/13, 55/15-
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), 

 Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP), 
 Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 

proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, 
št. 54/10) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, 

 Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
 Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-

popr.,138/06 in 108/08), 
 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 

RS, št. 91/00 in 122/00). 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju ZR), in sicer: 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17). 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: 
 Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), 
 Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo 
 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 

69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU). 
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa  

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v 
nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih  skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18). 

 

1.2. ZAKON O JAVNIH FINANCAH (V NADALJEVANJU ZJF) PREDPISUJE SESTAVO, PRIPRAVO IN 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA. NA OSNOVI 10. ČLENA ZJF SESTAVLJAJO PRORAČUN SPLOŠNI DEL, 
POSEBNI DEL IN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV. 

Splošni del proračuna sestavljajo: 
 Bilanca prihodkov in odhodkov 
 Račun finančnih terjatev in naložb in 
 Račun financiranja.  

Posebni del proračuna sestavljata finančni načrt občinske uprave, občinskih organov in nalog občinske uprave, finančni 
načrti krajevnih skupnosti in režijskega obrata. 

Načrt razvojnih programov vsebuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči za naslednja štiri leta 
(2019-2022).  

Prejemki in izdatki občinskega proračuna morajo biti opredeljeni po naslednjih klasifikacijah: 

- institucionalni, 

- ekonomski, 

- programski, 

- funkcionalni (COFOG). 

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere 
institucije). 
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V Občini Železniki je razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov  na naslednje institucionalne enote – proračunske 
uporabnike: 

 1000 OBČINSKI SVET  
 2000 NADZORNI ODBOR  
 3000 ŽUPAN  
 4000 OBČINSKA UPRAVA –ENOVITA 
 5000 OŽJI DEL OBCINE – KRAJEVNE SKUPNOSTI (KS) 

o 5001 KS DAVČA 
o 5002 KS DOLENJA VAS 
o 5003 KS DRAŽGOŠE-RUDNO 
o 5004 KS SELCA 
o 5005 KS SORICA 
o 5006 KS ŽELEZNIKI 

 6000 REŽIJSKI OBRAT  

 

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je 
temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri 
pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma 
pri pripravi zaključnih računov. 

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in 
sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003 in 56/2005) 
oziroma pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov 
občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še 
podprogrami. 

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: 

- področja porabe (21 področij) ter 
- glavne programe (57 glavnih programov) in 
- podprograme (117 podprogramov). 

 

Programska klasifikacija Občine Železniki vsebuje naslednja področja: 

 01 POLITIČNI SISTEM 
 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 14 GOSPODARSTVO 
 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 19 IZOBRAŽEVANJE 
 20 SOCIALNO VARSTVO 
 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
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Funkcionalna klasifikacija je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena 
prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana 
funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne 
primerjave. 

 

1.3. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 
TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in 
predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga 
državnega proračuna za leti 2019 in 2020 in s tem tudi proračunov občine za leti 2019 in 2020 je Jesenska 
napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so 
prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije. Pri načrtovanju obveznosti z naslova 
stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike 
posameznega delodajalca v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v 
javnem sektorju. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno 
varnost se upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitve še zadnjih ukrepov, torej trenutno 
veljavne predpise. 
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za 
pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF 
posreduje neposrednim uporabnikom. 
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je 
potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); v nadaljevanju: ZFO-1). Primerna poraba predstavlja primeren obseg 
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo 
posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, 
mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. 
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi 
primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz 
dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % 
dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter 
del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini 
razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna 
solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine 
in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg  sredstev za financiranje 
primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem 
proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more 
financirati svoje primerne porabe. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s 
tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih 
stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki 
se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).  

Pri izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 je upoštevana povprečnina 
v višini 573,50 EUR in investicijski transfer 3 % primerne porabe nepovratnega v višini 187.473 EUR in 3 % 
primerne porabe povratnega transfera v višini 187.473 EUR. 
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1.4. PREDVIDENI TERMINSKI NAČRT PRIPRAVE OBČINSKEGA PRORAČUNA 

Predvideni terminski načrt priprave proračuna občine Železniki: 

 Do 26. junija 2018 priprava navodil za proračun za leto 2019, 

 Do 28.junija 2018  posredovanje navodil v pisni obliki političnim strankam, posrednim in neposrednim  
proračunskim uporabnikom ter občinski upravi, 

 Do 23. julija 2018 oblikovanje in dostava finančnih načrtov z obrazložitvami višji svetovalki  za proračun, 
finance in gospodarstvo – krajevne skupnosti, javni zavodi in ostali, 

 Do 30. novembra 2018 izdelava predloga proračuna za leto 2019,  

 Do 22. decembra 2018 usklajevanje z političnimi strankami, občinsko upravo, neposrednimi in 
posrednimi proračunskimi uporabniki,  

 21. decembra 2018 prvi predlog proračuna in pošiljanje gradiva svetnikom in delovnim telesom 

 Od 7. januarja   do 11. januarja 2019 seje odborov, 

 24. januarja 2019  3. seja občinskega sveta – prva obravnava, 

 Od 25. januarja do 4.februarja 2019 pismene pripombe in predlogi,  

 Od 25. januarja do 10.februarja 2019 javna razprava, 

 20. februarja 2019 dopolnjen predlog in pošiljanje gradiva svetnikom, 

 Od 20. februarja do  25. februarja 2019 pisni amandmaji,  

 28. februarja 2019 sprejem proračuna na 4. seji občinskega sveta.  
 

1.5. ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI V LETU 2019 SO POTREBNI NASLEDNJI 
OBČINSKI AKTI: 

- Statut občine Železniki (Ur.l.RS, št. 88/15) 
- Poslovnik občinskega sveta občine Železniki (Ur.l. RS, št. 88/15) 
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Železniki (UVG, št. 25/99 in 96/01) 
- Pravilnik o osnovah in merilih financiranja komunalnih objektov in naprav skupne rabe v občini Železniki (UVG, št.6/96) 
- Odlok o občinskem prazniku občine Železniki (UVG, št. 22/97) 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in 

izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v občini Železniki z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja ter uskladitve in dopolnitve (UVG, št. 32/95, Ur.l.RS, št. 3/97, UVG št. 14/98 in Ur.l.RS, št. 28/03, 
119/07, 89/09) 

- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - Glasbena šola Škofja Loka (Ur.l.RS, št. 27/98) 
- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda- Osnovan šola Jela Janežiča (Ur.l.RS, št. 27/98, 132/06) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec (Ur.l.RS, št. 50/06, 104/06, 61/08, 53/13) 
- Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 

Železniki (Ur.l.RS, št. 9/10, 7/11, 101/15) 
- Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 

Železniki (Ur.l.RS, št. 133/03, 42/07) 
- Pravilnik o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v občini Železniki (Ur.l.RS, št. 24/02, 42/07) 
- Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Železniki (Ur.l.RS, št. 14/04) 
- Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju gospodarske javne službe-

Režijskega obrata v občini Železniki (Ur.l.RS, št. 45/05, 93/05) 
- Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Železniki (Ur.l.RS, št. 19/06) 
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Železniki (Ur.l.RS, št. 53/16) 
- Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 

gostinska dejavnost na območju občine Železniki (Ur.l.RS, št. 35/16) 
- Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave-vlečnice za prevoz oseb v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 26/10) 
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 9/10, 38/2012, 25/2014) 
- Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki 

(Ur.l. RS, št. 25/10) 
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije 

toplote na območju občine Železniki (Ur.l.RS, št. 36/10) 
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v 

občini Železniki (Ur.l. RS, št. 38/2014) 
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 7/2011) 
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- Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin 
Cerkno in Železniki« (Ur.l. RS, št. 27/2011) 

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe vrtca Železniki (Ur.l. RS, št. 32/2011, 25/2014) 
- Pravilnik o financiranju in uvedbi rekonstrukcije javnih poti v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 32/2011) 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 75/2011) 
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javne kanalizacije v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 75/2011) 
- Odlok o ustanovitvi občinskega časopisa Občine Železniki (Ur.l.RS, št. 93/2011, 79/2013) 
- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi občinskega časopisa Občine Železniki (Ur.l. RS, št. 30/2017)  
- Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka (Ur.l. RS, št. 109/2011) 
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Železniki (Ur.l. RS, št. 8/2012) 
- Odlok o javni gasilski službi v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 9/2012)  
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 27/2012) 
- Odlok o občinskih cestah v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 38/2012) 
- Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 

Železniki (Ur.l. RS, št. 36/2012) 
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja 

s komunalnimi odpadki v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 36/2012, 69/15) 
- Odlok o podelitvi priznanj občine Železniki (Ur.l. RS, št. 87/2012) 
- Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 88/15, 85/16) 
- Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Železniki (Ur.l. RS, št. 22/2013, 22/2017) 
- Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini 

Železniki (Ur.l. RS, št. 41/2013) 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Železniki (Ur.l. RS, št. 41/2013, popravek 42/2013, 61/16) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (Ur.l. RS, št. 76/2013) 
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu knjižnica Ivana Tavčarja 

Škofja Loka (Ur.l. RS, št. 76/2013) 
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Železniki (Ur.l. RS, št. 79/2013) 
- Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki (Ur.l. RS, št. 112/2013) 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (Ur.l. RS, št. 4/2014) 
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 

(Ur.l. RS, št. 4/2014) 
- Sklep o delno povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 45/2014) 
- Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti občine Železniki (Ur.l. RS, št. 

45/2014) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 45/2014) 
- Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Železniki (Ur.l. RS, št. 21/2015) 
- Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 27/2012, 22/2013, 23/2015) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih 

občinskih organov ter povračil stroškov (Ur.l.RS, št. 42/2007, 25/2009, 14/2011, 43/2015) 
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Železniki za programsko obdobje 2015-

2020 (Ur.l.RS, št. 47/2015, 51/2015) 
- Odlok o javnem redu in miru (Ur.l. RS, št. 43/2015, 48/15-popravek) 
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v letu 2019 
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju patronažnega varstva in nege na domu v Občini Železniki (Ur.l. RS, št. 9/16) 
- Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2018 ter 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2018 za območje občine Železniki (Ur.l. RS, št. 29/18)  
- Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

in odlaganja komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2017 (Ur.l. RS, št. 30/17) 
- Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih 

vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2018 (Ur.l. RS, št. 29/18)  
- Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 14/18) 
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 43/18) 
- Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih in mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad (Ur.l. RS, št. 

43/18) 
- Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Železniki (Ur.l. RS, št. 43/18) 
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1.6. CENE KOMUNALNIH STORITEV V OKVIRU REŽIJSKEGA OBRATA V LETU 2019 

 

CENIK OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE  

 

 

Cene komunalnih storitev občinskih gospodarskih javnih služb so izračunane na podlagi Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, 
št. 87/12, 109/12, 76/17).  

  

 

PITNA VODA - vodovod Železniki (cenik velja od 1.5.2018)  

 vodarina 0,3933 EUR/m3    

 omrežnina (premer vodomera):      

DN< / = 20, pavšal 2,6983 EUR/mesec    

20 < DN < 40 8,0950 EUR/mesec    

40 < / = DN < 50 26,9834 EUR/mesec    

50 < / = DN < 65 40,4751 EUR/mesec    

65 < / = DN < 80 80,9502 EUR/mesec    

80 < / = DN < 100 134,9170 EUR/mesec    

100 < / = DN < 150 269,8341 EUR/mesec    

150 < / = DN 539,6681 EUR/mesec    

  

 

PITNA VODA - vodovod Selca (cenik velja od 1.3.2013)  

 vodarina 0,4263 EUR/m3    

 omrežnina (premer vodomera):      

DN< / = 20, pavšal 1,3061 EUR/mesec    

20 < DN < 40 3,9184  EUR/mesec    

40 < / = DN < 50 13,0614  EUR/mesec    

50 < / = DN < 65 19,5921  EUR/mesec    

65 < / = DN < 80 39,1842  EUR/mesec    

80 < / = DN < 100 65,3071  EUR/mesec    

  

 

PITNA VODA - vodovod Dolenja vas (cenik velja od 1.3.2013)  

 vodarina 0,4344 EUR/m3    

 omrežnina (premer vodomera):      

DN< / = 20, pavšal 0,1866 EUR/mesec    

20 < DN < 40 0,5597 EUR/mesec    

40 < / = DN < 50 1,8657  EUR/mesec    

50 < / = DN < 65 2,7985  EUR/mesec    

65 < / = DN < 80 5,5970  EUR/mesec    

80 < / = DN < 100 9,3283  EUR/mesec    

  

 

PITNA VODA - vodovod Zali log (cenik velja od 1.4.2014) 
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 vodarina 0,2956 EUR/m3    

 omrežnina (premer vodomera):      

DN< / = 20, pavšal 1,1135 EUR/mesec    

20 < DN < 40 3,3405 EUR/mesec    

40 < / = DN < 50 11,1350 EUR/mesec    

50 < / = DN < 65 16,7025 EUR/mesec    

65 < / = DN < 80 33,4050 EUR/mesec    

80 < / = DN < 100 55,6750 EUR/mesec    

  

 

PITNA VODA - vodovod Spodnje Danje (cenik velja od 1.9.2014)  

 vodarina 0,3216 EUR/m3    

 omrežnina (premer vodomera):      

DN< / = 20, pavšal 0,6660 EUR/mesec    

20 < DN < 40 1,9979 EUR/mesec    

40 < / = DN < 50 6,6598 EUR/mesec    

50 < / = DN < 65 9,9896 EUR/mesec   

    

 

ODPADNA VODA - javna kanalizacija v naseljih: Železniki, Rudno, Studeno, Zali Log, Selca, Dolenja 
vas, Spodnje Danje (cenik velja od 1.5.2018)  

       

ODVAJANJE ODPADNE VODE      

 storitev odvajanja 0,1118 EUR/m3    

 omrežnina (premer vodomera):      

DN< / = 20, pavšal 3,6633 EUR/mesec    

20 < DN < 40 10,9900 EUR/mesec    

40 < / = DN < 50 36,6333 EUR/mesec    

50 < / = DN < 65 54,9500 EUR/mesec    

65 < / = DN < 80 109,9000 EUR/mesec    

80 < / = DN < 100 183,1666 EUR/mesec    

100 < / = DN < 150 366,3332 EUR/mesec    

150 < / = DN 732,6664 EUR/mesec    

   

ČIŠČENJE ODPADNE VODE  

 storitev čiščenja 0,3338 EUR/m3    

 omrežnina (premer vodomera):      

DN< / = 20, pavšal 2,8490 EUR/mesec    

20 < DN < 40 8,5471 EUR/mesec    

40 < / = DN < 50 28,4903 EUR/mesec    

50 < / = DN < 65 42,7354 EUR/mesec    

65 < / = DN < 80 85,4709 EUR/mesec    

80 < / = DN < 100 142,4515 EUR/mesec    

100 < / = DN < 150 284,9030 EUR/mesec    

150 < / = DN 569,8060 EUR/mesec    

  

STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI 
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (cenik velja od 1.5.2018) 

storitev greznice / MKČN                                                                                   0,1862 EUR/m3 
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omrežnina (premer vodomera): 

DN</=20, pavšal                                                                                               0,1760 EUR/mesec 

20 < DN < 40                                                                                                   0,5280 EUR/mesec 

40</=DN < 50                                                                                                  1,7600 EUR/mesec 

50</=DN < 65                                                                                                  2,6400 EUR/mesec 

65</=DN < 80                                                                                                 5,2800EUR/mesec   

80</=DN < 100                                                                                                8,7999 EUR/mesec 

100</=DN < 150                                                                                             17,5999 EUR/mesec 

150 </= DN                                                                                                   35,1997 EUR/mesec  

  

  

    

 

1.7. EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V VRTCIH V LETU 2019 
 

 Ekonomska cena za programe v vrtcu OŠ Železniki: 

Program Cena v € 

oddelek 1. starostnega obdobja  

          dnevni program 405,30 

          polovični program 283,71 

          skrajšani program 303,98 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-6 let)  

          dnevni program 323,56 

          polovični program 226,49 

          skrajšani program 242,67 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-4 leta) in kombinirani 
oddelek 

 

          dnevni program 355,52 

          polovični program 248,87 

          skrajšani program 266,65 

- polovični program: izmenična prisotnost vsak drugi teden 
- skrajšani program: štiri ure brez kosila 

 

 Ekonomska cena za programe v Antonovem vrtcu:    

Program: samo dnevni programi Cena v € 

oddelek 1. starostnega obdobja 432,07 

   cena za starše 405,30 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-6 let) 344,92 
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   cena za starše 323,56 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-4 leta) 377,96  

   cena za starše 355,52 
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I. SPLOŠNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

7 PRIHODKI 7.789.981 €  

Prihodki Občine Železniki za proračunski leto 2019 primerjalno z predhodnimi leti: 

Prihodki Realizacija 2014 Realizacija 2015 Realizacija 2016 Realizacija 2017 Proračun 2018 Proračun 2019

1.Davčni 

prihodki 5.007.420     4.385.960     4.500.133    5.015.929    5.163.165    5.131.741    

2.Nedavčni 

prihodki 648.262        716.300        679.845       685.169       685.059       605.314       

3.Kapitalski 

prihodki. 106.732        49.043          185.628       129.771       185.464       150.517       

4.Prejete 

donacije 25.600          21.657          65.294         5.120           43.468         350              

5.Transferni 

prihodki 2.162.549     3.267.093     524.503       297.234       915.093       1.902.059    

SKUPAJ 7.950.563     8.440.053     5.955.404    6.133.223    6.992.249    7.789.981    

1.Davčni prihodki

5.Transferni prihodki

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

PRIHODKI PRORAČUNA 2019
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Struktura prihodkov Občine Železniki za proračunsko leto 2019:  

 

Prihodki Leto 2019 Struktura 2019

70  Davčni prihodki 5.131.741                          65,88                 

71  Nedavčni prihodki 605.314                             7,77                   

72  Kapitalski prihodki. 150.517                             1,93                   

73  Prejete donacije 350                                    0,00                   

74  Transferni prihodki 1.902.059                          24,42                 

SKUPAJ 7.789.981                          100,00               

70  Davčni 
prihodki

66%

71  Nedavčni 
prihodki

8%

72  
Kapitalsk

i 
prihodki.

2%
73  Prejete 

donacije
0%

74  Transferni 
prihodki

24%

PRIHODKI 2019
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 70 DAVČNI PRIHODKI 5.131.741 € 

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke in predstavljajo v letu 2019 dobrih 66 % prihodkov 
proračuna Občine Železniki. V okviru navedenih prihodkov je po novem zakonu o financiranju občin to dohodnina v 
okviru t.im. primerne porabe v višini 4.571.641 EUR, sledi ji nadomestilo za stavbno zemljišče pobrano od fizičnih  in 
pravnih oseb v višini 389.000 EUR ter davki na dediščine in darila. V letu 2019 planiramo davke na promet 
nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb v višini 42.000 EUR. V navedeno skupino uvrščamo tako okoljsko dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (60.000 EUR) kot tudi  pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 
(20.000 EUR) ter turistično takso (12.000 EUR). 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.571.641 € 
703 Davki na premoženje 466.600 € 
704 Domači davki na blago in storitve 93.000 € 
706 Drugi davki 500 € 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 605.314 € 

Nedavčni prihodki so druga skupina prihodkov proračuna Občine Železniki, predstavljajo dobrih 7% prihodkov 
proračuna v letu 2019. V okvir navedenih prihodkov sodijo prihodki, ki nastajajo z upravljanjem premoženja in drugih 
dejavnosti lokalne skupnosti-dohodki od premoženja. Dohodki od premoženja vsebujejo prihodke od obresti, 
prihodke od najemnin za stanovanja (56.000 EUR) in poslovne prostore (38.820 EUR), prihodke od najemnin in 
povračilo stroškov za zdravstveno postajo Železniki, prihodke iz naslova podeljenih koncesij. Globe vsebujejo globe 
za prekrške (35.000 EUR) in nadomestilo za degradacijo prostora. Med prihodke od prodaje blaga in storitev 
uvrščamo vodarino (70.000 EUR), omrežnino za pitno vodo (45.000 EUR), odvajanje odpadne vode (20.000 EUR) in 
omrežnine za odvajanje odpadne vode (70.000 EUR), čiščenje odpadne vode (60.000 EUR) in omrežnine za čiščenje 
odpadne vode (60.000 EUR) ter storitve in omrežnina greznice in MKČN (14.800 EUR), ki se vse pobirajo preko 
režijskega obrata.  

Pomemben znesek predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 40.000 EUR. 

V okviru  nedavčnih prihodkov bo občina Železniki na podlagi ustanovitve odplačne stavbne pravice na zemljiščih v 
občini Železniki za namene gradnje Doma starejših prejela 3.856 EUR. 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 153.145 € 
711 Takse in pristojbine 4.000 € 
712 Globe in druge denarne kazni 35.000 € 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.469 € 
714 Drugi nedavčni prihodki 395.700 € 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 150.517 € 

Občina Železniki predvideva naslednje kapitalske prihodke: 

Prodaja stanovanja Na Kresu 18 v višini 57.798 EUR in zemljišč v višini 23.719 EUR v skladu z Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014 in 58/2016). 
Stanovanje v vrednosti 69.000 EUR Na Kresu 16 prodaja KS Železniki. 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 126.798 € 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 23.719 € 

 

73 PREJETE DONACIJE 350 € 

KS Davča bo prejela donacijo v višini 350 EUR. 

730 Prejete donacije iz domačih virov 350 € 

 



OBČINA ŽELEZNIKI  PRORAČUN ZA LETO 2019 

 

 13 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.877.059 € 

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, v občini Železniki zlasti 
prihodkov iz državnega proračuna, kohezijskih in strukturnih skladov. Navedeni prihodki niso izvirni javnofinančni 
prihodki, niti prihodki od prodaje blaga in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz državnega proračuna in 
iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno in kohezijsko politiko. Navedena sredstva so vsa strogo namenska. 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.862.169 € 

V okviru navedenih prihodkov je vključena finančna izravnava v okviru t.im. primerne porabe v višini 321.128 EUR. 

Na podlagi sanacijskega programa bo občina za saniranje plazu v Dražgošah prejela od Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor v letu 2019 sredstva  v višini 1.285.568 EUR. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo nakazalo sredstva v višini 187.473 EUR. Navedena sredstva bo 
ministrstvo namenilo občini, na podlagi zakona o financiranju občin, v višini 3 % skupne primerne porabe občine za 
izvedbo investicij v letu 2019. 

Poleg tega v letu 2019 pričakujemo sredstva: 

           - zavoda za zaposlovanje.za javna dela 20.000 EUR, 

           - požarno takso v višini 13.000 EUR, 

           - skupno občinsko upravo 15.000 EUR, 

           - za vzdrževanje gozdnih cest 20.000 EUR. 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 14.890 € 

Sredstva  prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za projekt Učilnica v naravi-šolski učni vrtovi na 
podlagi razpisa v višini 14.890 EUR. 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 25.000 € 

Na kontu 78 izkazujemo druga sredstva prejeta iz Evropske unije in sicer prihodke za prejeta sredstva za projekt 
Evropa za državljane. 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 25.000 € 
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4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 8.102.724 €  

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov: 

- tekoči odhodki (skupina 40), 

- tekoči transferi (skupina 41), 

- investicijski odhodki (skupina 42) in 

- investicijski transferi (skupina 43). 

 

 

Odhodki Občine Železniki za proračunsko leto 2019 primerjalno z leti za nazaj: 

ODHODKI

R

e

a

l

Realizacija 

2014

Realizacija 

2015

Realizacija 

2016

Realizacija 

2017

Proračun 

2018

Proračun 

2019

1.Tekoči 

odhodki 1.414.750      1.396.477    1.458.938    1.593.240    1.930.362    1.927.130    

2.Tekoči 

transferi 2.283.716      2.290.164    2.257.502    2.266.406    2.490.196    2.637.838    

3.Investicijski 

odhodki 4.720.318      4.464.175    1.825.227    2.208.442    3.467.970    3.345.857    

4.Investicijski 

transferi 41.766           46.044         181.778       130.302       92.015         191.899       

SKUPAJ 8.460.550      8.196.860    5.723.446    6.198.390    7.980.543    8.102.724    

 -
 1.000.000
 2.000.000
 3.000.000
 4.000.000
 5.000.000
 6.000.000

ODHODKI 

1.Tekoči odhodki 2.Tekoči transferi

3.Investicijski odhodki 4.Investicijski transferi
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Struktura odhodkov Občine Železniki za proračunsko leto 2019:  

ODHODKI PRORAČUN 2019 Struktura 2019

40  Tekoči odhodki 1.927.130                            23,78         

41  Tekoči transferi 2.637.838                            32,55         

42  Investicijski odhodki 3.345.857                            41,29         

43  Investicijski transferi 191.899                               2,37           

SKUPAJ 8.102.724                            100,00       

24%

33%

41%

2%

ODHODKI 2019

1

2

3

4

 

 

 

 

 
  



OBČINA ŽELEZNIKI  PRORAČUN ZA LETO 2019 

 

 16 

40 TEKOČI ODHODKI 1.927.130 € 

Med TEKOČE ODHODKE štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, 
izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago 
in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za 
tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki 
jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe. Obresti od najetih kreditov predstavljajo 18.000 EUR.  V okvir tekočih 
odhodkov sodijo tudi rezerve, tako splošna proračunska rezervacija v višini 28.000 EUR kot proračunska rezerva v 
višini 86.000 EUR ter rezerva za stanovanja v višini 5.771 EUR. 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 386.641 € 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 63.000 € 
402 Izdatki za blago in storitve 1.339.718 € 
403 Plačila domačih obresti 18.000 € 
409 Rezerve 119.771 € 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.637.838 € 

V skupino TEKOČIH TRANSFEROV so zajeta vsa nepovratna, plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov 
sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v 
primerjavi z letom  2018 nominalno  povečuje za dobrih 147.642 EUR. 

410 Subvencije 98.745 € 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.723.835 € 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 211.248 € 
413 Drugi tekoči domači transferi 604.010 € 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.345.857 € 
INVESTICIJSKI ODHODKI zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih 
osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in 
projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Vsi investicijski 
odhodki po virih financiranja so razvidni v načrtu razvojnih programov-NRP za leto 2019. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.345.857 € 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 191.899 € 

INVESTICIJSKI TRANSFERI vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Vsi investicijski transferi 
po virih financiranja so razvidni v načrtu razvojnih programov-NRP za leto 2019. 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 108.000 € 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 83.899 € 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  45.958 €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.000 € 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 nakazala depozit na Razvojno agencijo Škofja Loka za subvencioniranje obrestne 
mere v višini 5.000 EUR. 

440 Dana posojila 5.000 € 

7 PRIHODKI 50.958 € 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 50.958 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 prodala 171 delnic Gorenjske banke Kranj v višini 50.958 EUR na podlagi posamičnega 
programa prodaje finančnega premoženja Občine Železniki . 

751 Prodaja kapitalskih deležev 50.958 € 

C. RAČUN FINANCIRANJA  -230.652 €  

5 ZADOLŽEVANJE  605.598 €  

50 ZADOLŽEVANJE 187.473 € 

 

500 Domače zadolževanje 187.473 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 pridobila povratna brezobrestna sredstva od Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v višini 187.473 EUR. Sredstva namerava porabiti za projekt Povezovalna cesta mimo plavalnega bazena-
parkirišče Na Kresu. 

55 ODPLAČILA DOLGA 418.125 € 

 

550 Odplačila domačega dolga 418.125 € 

Kredit za investicije proračuna 2009 -SKB 

V letu 2009 je občina najela kredit v višini 1 mio EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 133.292,08 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 100.005 EUR, znesek obresti pa 2.500 EUR.  

 

Kredit za investicije proračuna 2010-DEŽELNA BANKA 

V letu 2010 je občina najela kredit v višini 1 mio EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 233.333,64 EUR.  
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Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 100.000 EUR znesek obresti pa 3.000 EUR.  

 

Kredit za investicije proračuna 2011-UNICREDIT BANKA  

V letu 2011 je občina najela kredit v višini 600.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 200.000 EUR  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 60.000 EUR znesek obresti pa 2.500 EUR.  

 

Kredit za investicije proračuna 2014-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V letu 2014 je občina najela kredit v višini 400.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 253.333,48 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 40.000 EUR, znesek obresti pa 5.000 EUR.  

 

Kredit za komunalno infrastrukturo Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturo 

V letu 2016 je občina najela kredit v višini 163.377,44 EUR za investicijo Pločnik Studeno za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 145.224,38 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 18.154 EUR.  

 

Kredit za investicije proračuna 2017-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V  letu 2017 je občina najela kredit v višini 500.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 462.499,97 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 50.000 EUR, znesek obresti pa 3.000 EUR.  

 

Kredit za komunalno infrastrukturo Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturo 

V letu 2017 je občina najela kredit v višini 179.677 EUR za investicijo Obnova ceste Sivar-Logar za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 179.677 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 19.965 EUR.  

 

Kredit za investicije proračuna 2018-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V  letu 2018 je občina najela kredit v višini 300.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 30.000 EUR, znesek obresti pa 2.000 EUR.  

 

Stanje sredstev na računih konec poslovnega leta 2018  je predvideno v višini 497.437 EUR. 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA ODHODKOV 8.102.724 € 

1000 OBČINSKI SVET  87.602 €  

01 POLITIČNI SISTEM  46.237 €  

EUR

LETO 2010 39.345              

LETO 2011 59.017              

LETO 2012 68.151              

LETO 2013 43.000              

LETO 2014 54.194              

LETO 2015 40.976              

LETO 2016 35.768              

LETO 2017 42.406              

LETO 2018 65.356              

LETO 2019 46.237              

 -
 10.000
 20.000
 30.000
 40.000
 50.000
 60.000
 70.000
 80.000

Nizi1

 

 

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini, ima 2 komisiji in 3 odbore kot svoja delovna telesa. 
Svetnikom, članom in predsednikom delovnih teles pripada za njihovo delo nagrada v obliki sejnine, ob 
pogoju, da se udeležijo sklicanih sej.  
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Občina Železniki ima Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l.RS, št. 
42/07, 25/09, 14/11, 43/15). 

Zakon o političnih strankah (Ur.l.RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13, 46/14) opredeljuje, da pripada 
političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, sredstva iz 
občinskega proračuna. Merilo je število dobljenih glasov na volitvah v občinski svet.   

Novembra 2018 so potekale volitve župana, članov občinskega sveta in članov sveta krajevnih 
skupnosti. V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (ZLV, Ur.l.RS, št. 94/2007 – UPB3, 45/2008, 83/2012 
in 68/2017) je občinska volilna komisija zagotovila izvedbo volitev, v skladu z Zakonom o volilni in 
referendumski kampanji (Ur.l.RS, št. 41/2007, 11/2011 in 98/2013) pa lahko občina organizatorjem 
volilne kampanje delno povrne stroške volilne kampanje. Občinski svet občine Železniki je na seji dne 
7. 6. 2018 sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Železniki 
(Ur.l.RS, št. 43/2018). 

0101 Politični sistem 46.237 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 41.120 € 

Cilj je uspešno delo občinskega sveta. 

01001 Stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij 35.420 € 

Člani občinskega sveta in delovnih teles prejemajo za svoje delo nagrado v obliki sejnine (razen podžupan), vse v 
skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS, št. 42/07, 25/09, 14/11, 43/15). Višina sejnin 
je po spremembi pravilnika določena v neto znesku. Na primer neto sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta 
znaša 100,00 €, za udeležbo člana na seji odbora 50,00 €, itd. 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva tudi za izobraževanje in materialne stroške (kopiranje gradiv, poštni stroški, 
…). 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.000 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve 500 € 
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 500 € 
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 400 € 
402905 Sejnine udeležencem odborov 30.920 € 
402999 Drugi operativni odhodki 100 € 

01002 Financiranje političnih strank 5.700 € 

Na podlagi Zakona o političnih strankah pripada strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega 
sveta, za leto 2019 sredstva iz proračuna občine Železniki v višini 0,2199 € za vsak dobljeni glas na volitvah v občinski 
svet. 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.700 € 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 5.117 € 

 

01003 Volitve  predsednika države, članov državnega zbora, župana in občinskega sveta 5.117 € 

Novembra 2018 so potekale lokalne volitve župana, članov občinskega sveta in članov sveta krajevnih skupnosti za 
novi 4-letni mandat. Sredstva so predvidena za plačilo materialnih stroškov ter delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje organizatorjem le-te. 
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402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 200 € 
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 203 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve 3.454 € 
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 60 € 
402999 Drugi operativni odhodki 1.200 € 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 21.365 €  

 

  

EUR

LETO 2010 14.952    

LETO 2011 14.845    

LETO 2012 16.804    

LETO 2013 18.786    

LETO 2014 17.936    

LETO 2015 25.022    

LETO 2016 23.207    

LETO 2017 26.865    

LETO 2018 23.365    

LETO 2019 21.362    

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000
EUR

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V skladu s Statutom občine Železniki (Ur.l. RS, št. 88/15) je potrebno objaviti sprejete občinske akte v Uradnem 
listu RS. 

Z Odlokom o občinskem prazniku (UVG, št. 22/97) je določeno, da je le-ta 30. junija. Vsako leto v mesecu juniju je 
potrebno organizirati prireditve v okviru občinskega praznika in jih zaključiti s slavnostno akademijo in podelitvijo 
priznanj in nagrad občine ter priznanj odličnjakom. 

 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 21.365 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.000 € 

Cilj je ustrezna obveščenost občanov in druge javnosti. 
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04001 Objava občinskih predpisov 3.000 € 

Strošek predstavljajo uradne objave občinskih aktov v Uradnem listu RS. 

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.000 € 

04012 Občinske table in zastave 1.000 € 

Sredstva so namenjena za nakup zastav (občinskih, slovenskih, evropskih). 

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.365 € 

04002 Prireditve ob občinskem prazniku 10.865 € 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prireditev, ki potekajo v okviru občinskega praznika cel mesec junij, 
vključno s slavnostno akademijo in podelitvijo priznanj. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.865 € 

04009 Občinske proslave ob državnih praznikih 4.500 € 

Predvidena so sredstva za financiranje osrednjih občinskih proslav ob državnih praznikih (predvidoma proslava za 
Kulturni praznik, Praznik dela in Dan državnosti). Strokovni svet za kulturo JZR izvede javni razpis za organizacijo 
občinskih proslav in pripravi predlog razdelitve sredstev. 

402099 Drugi splošni material in storitve 4.500 € 

04011 Mednarodno sodelovanje 2.000 € 

Sredstva so namenjena navezovanju stikov predstavnikov Selške doline in občine Železniki s predstavniki Puštarske 
doline na Južnem Tirolskem, in sicer z občino Innichen San-Candido in občino Lepoglava na Hrvaškem. 
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402999 Drugi operativni odhodki 2.000 € 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  20.000 €  

EUR

LETO 2010 11.610              

LETO 2011 10.408              

LETO 2012 26.977              

LETO 2013 28.867              

LETO 2014 27.477              

LETO 2015 30.095              

LETO 2016 20.892              

LETO 2017 17.527              

LETO 2018 20.000              

LETO 2019 20.000              

 -
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Železniki bo tudi v letu 2019 izdajala občinsko glasilo, in sicer preko izdajatelja, ki ga bo izbrala po postopku 
javnega naročanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Namen glasila je obveščanje občanov o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, družabnih, 
športnih in ostalih dogajanjih, o delu javnih zavodov, javnih podjetij, skladov, društev, klubov, drugih pravnih in 
fizičnih oseb ter poročanje o delu občinskega sveta, svetniških skupin, župana, občinske uprave in drugih organov 
Občine Železniki, krajevnih skupnosti in vaških odborov. 

 

Občinsko glasilo bo v letu 2019 izšlo predvidoma šestkrat v nakladi 2.170 izvodov. 

1803 Programi v kulturi 20.000 € 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 20.000 € 

Obveščenost občanov o dogajanju v občini. 

 

18022 Izdajanje občinskega časopisa 20.000 € 

Planirana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z izdajanjem občinskega glasila Ratitovška obzorja - 
priprava glasila in distribucija. 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 20.000 € 
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2000 NADZORNI ODBOR 3.500 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  3.500 €  

 

EUR

LETO 2010 2.239                

LETO 2011 1.754                

LETO 2012 4.954                

LETO 2013 800                   

LETO 2014 1.489                

LETO 2015 2.901                

LETO 2016 2.692                

LETO 2017 5.200                

LETO 2018 5.200                

LETO 2019 3.500                

 -
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev, 

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor ima pet članov, ki svoje naloge opravljajo nepoklicno. 

0203 Fiskalni nadzor 3.500 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.500 € 

Nadzorni odbor se bo sestal na štirih rednih sejah letno, praviloma vsake tri mesece enkrat. 

02001 Dejavnost nadzornega odbora 3.500 € 

Člani in predsednik nadzornega odbora prejemajo za svoje delo nagrado v obliki sejnine in plačilo za izvedbo 
posameznega nadzora na podlagi letnega programa dela, vse v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev 
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in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov. 

402905 Sejnine udeležencem odborov 3.500 € 
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3000 ŽUPAN  85.788 €  

01 POLITIČNI SISTEM  85.788 €  

EUR

LETO 2010 80.927              

LETO 2011 73.190              

LETO 2012 58.694              

LETO 2013 62.275              

LETO 2014 67.694              

LETO 2015 79.809              

LETO 2016 87.726              

LETO 2017 85.689              

LETO 2018 85.380              

LETO 2019 85.788              
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Pravna podlaga je Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 94/07-UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS, št. 108/09-UPB-13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13, 
50/14, 82/15) in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in 
župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l.RS, št. 42/07, 25/09, 14/11, 43/15).  

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal 
poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.  

Župan s sklepom določi obseg nalog podžupana. 

Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ali za vodenje sej občinskega sveta ne 
pripada plačilo za opravljanje funkcije oziroma sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta. 

Zaradi informiranja in obveščanja občanov o dogajanjih na območju občine, o poslovanju občine ter o drugem 
župan objavlja prispevke in sodeluje v oddajah  različnih medijev. 

0101 Politični sistem 85.788 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 85.788 € 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je uspešno delo župana, ki predstavlja in zastopa občino. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina 
podžupana. 
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01004 Plača župana 51.683 € 

Za opravljanje funkcije župana občine Železniki (župan V, od 5001 do 15000 prebivalcev), je v skladu z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju določen 51. plačni razred. Župan opravlja svojo funkcijo poklicno. 

400000 Osnovne plače 37.680 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.103 € 
400100 Regres za letni dopust 843 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 847 € 
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 543 € 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.698 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.741 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 221 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje 25 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo 42 € 
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 340 € 
402402 Stroški prevoza v državi 600 € 

01005 Plača podžupana 11.505 € 

Podžupan prejema za svoje delo plačilo na podlagi sklepa župana, v skladno s Pravilnikom o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov.  

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je podžupan  (podžupan V, od 5001 do 15000 prebivalcev, 
določen razpon od 36. do 43. plačnega razreda) uvrščen v 36. plačni razred. Nepoklicnemu podžupanu pripada 50 % 
plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. 

402402 Stroški prevoza v državi 100 € 
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 11.405 € 

01006 Reprezentanca 6.000 € 

Reprezentanca je namenjena pokrivanju stroškov na prireditvah in srečanjih v organizaciji občine. 

402009 Izdatki za reprezentanco 3.000 € 
402010 Hrana, storitve menz in restavracij 3.000 € 

01007 Odnosi z javnostmi 15.000 € 

Strošek objav predstavljajo objave in oddaje na radiu Sora, objave prispevkov v Loškem glasu, v letopisu Gorenjske, 
objave obvestil v Gorenjskem glasu in ostalih glasilih. 

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 15.000 € 

01008 Županove komisije 1.600 € 

Župan ima 7 komisij (za varovanje naravne in kulturne dediščine, za zdravstvo in socialo, za kmetijstvo, za malo 
gospodarstvo in obrt, za dodelitev občinske denarne pomoči, za mednarodno sodelovanje, za ureditev Rupnikove 
linije in Rapalske meje) kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti 
in 5 komisij za izvedbo javnih razpisov (na področju družbenih dejavnosti, na področju gospodarstva, za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav, za obnovo sakralne in stavbne dediščine, za Jobstov sklad). Predsedniki županovih 
komisij prejmejo za svoje delo nagrado v obliki sejnine; prav tako člani komisij za izvedbo javnih razpisov. 

402905 Sejnine udeležencem odborov 1.600 € 
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4000 OBČINSKA UPRAVA  6.803.285 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  7.000 €  

EUR

LETO 2010 5.995                

LETO 2011 4.891                

LETO 2012 4.248                

LETO 2013 1.487                

LETO 2014 1.709                

LETO 2015 1.032                

LETO 2016 3.277                

LETO 2017 8.400                

LETO 2018 7.000                

LETO 2019 7.000                
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina mora plačati provizije za opravljene storitve organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.000 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 7.000 € 

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 7.000 € 

Stroške plačilnega prometa predstavlja provizija za opravljene storitve UJP, Banke Slovenije in Pošte Slovenije. V 
okviru bančnih storitev plačujemo stroške Alte Invest d.d. za vodenje vrednostnih papirjev v lasti občine. V letu 2016 
pa smo začeli plačevati tudi stroške negativnega EURIBOR-a, ki jih vodimo na kontu drugi operativni prihodki. Od  
leta 2018 pa Pošti Slovenije plačujemo stroške hrambe e-računov. 

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000 € 
402931 Plačila bančnih storitev 300 € 
402999 Drugi operativni odhodki 4.700 € 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 52.000 €  

EUR

LETO 2010 44.959              

LETO 2011 39.157              

LETO 2012 39.098              

LETO 2013 46.047              

LETO 2014 44.553              

LETO 2015 37.566              

LETO 2016 50.185              

LETO 2017 51.962              

LETO 2018 51.500              

LETO 2019 52.000              

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

LETO
2010

LETO
2011

LETO
2012

LETO
2013

LETO
2014

LETO
2015

LETO
2016

LETO
2017

LETO
2018

LETO
2019

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zaradi nemotenega dela občinske uprave je potrebno nabaviti informacijsko opremo, tako računalniško kot 
programsko opremo. S slednjo so povezani letni stroški vzdrževanja. 

V okviru postavke »pravno zastopanje« so stroški notarskih in odvetniških storitev. Odvetniške storitve za 
zahtevnejše zadeve opravlja odvetnik po pooblastilu občine, pri notarskih storitvah pa gre za overitve podpisov 
na služnostnih in kupoprodajnih ali menjalnih pogodbah. 

0402 Informatizacija uprave 37.000 € 

Cilj je nemoteno delo z računalniki in računalniškimi programi. 

04029001 Informacijska infrastruktura 6.500 € 

04003 Nabava opreme 6.500 € 

Sredstva so planirana za nakup računalniške in programske opreme. 
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420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.800 € 
420703 Nakup licenčne programske opreme 1.500 € 
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 200 € 

04029002 Elektronske storitve 30.500 € 

04004 Računalniške storitve 30.500 € 

V okviru postavke računalniške storitve plačujemo vzdrževanje programov PISO, DOKSIS, CADIS, vzdrževanje 
računalniške mreže in servisiranje računalnikov, zakup prostora in vzdrževanje spletnih strani občine Železniki, 
povezavo na podatkovno komunikacijsko omrežje državnih organov HKOM (hrbtenica državnega komunikacijskega 
omrežja), digitalna potrdila in stroške v zvezi s hrambo digitalnega gradiva (e-računi). 

402007 Računalniške storitve 14.500 € 

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 16.000 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 15.000 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.000 € 

Cilj je zemljiškoknjižna urejenost občinskih zemljišč. 

04005 Pravno zastopanje 15.000 € 

Postavka zajema stroške overitev podpisov na pogodbah o služnostih, kupoprodajnih pogodbah, stroške notarskega 
zapisa pogodb ter odvetniških storitev, ki se nanašajo predvsem na razne zahtevnejše pravne in zemljiške zadeve. 
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402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 15.000 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 511.181 €  

EUR

LETO 2010 432.546               

LETO 2011 416.274               

LETO 2012 446.640               

LETO 2013 426.100               

LETO 2014 413.580               

LETO 2015 396.425               

LETO 2016 425.233               

LETO 2017 489.460               

LETO 2018 490.028               

LETO 2019 511.181               
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi izvaja upravne naloge občine občinska uprava, ki jo usmerja in 
nadzira župan, njeno delo pa vodi direktor občinske uprave. Javni uslužbenci imajo pravice in obveznosti iz 
delovnega razmerja, ki jih določa delovna zakonodaja na področju javne uprave. Osnovne plače so zakonsko 
predpisane in so odvisne od zahtevnosti delovnega mesta. Prav tako javnim uslužbencem pripada regres za 
prehrano, regres za letni dopust, povračilo stroškov za prevoz na delo, izplačilo dnevnic in kilometrine v zvezi z 
opravljanjem dela, izplačilo solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine …. vse skladno z veljavno 
zakonodajo na tem področju. Delodajalec je na podlagi veljavne zakonodaje dolžan plačati prispevke in davke na 
izplačane plače. Materialne stroške občinske uprave predstavljajo različni izdatki, ki nastanejo pri delovanju 
občinske uprave, na primer: za pisarniški material in storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, poštnino, časopis, 
čistila, električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve, gorivo za prevozno sredstvo, zavarovalne premije, 
strokovno izobraževanje zaposlenih, … 
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0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 6.300 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 6.300 € 

06001 Članarine 6.300 € 

Občina plačuje letno članarino, ker je članica Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, Konec leta 2010 
je občina podpisala z Združenjem občin Slovenije Dogovor o opravljanju storitev Skupne notranjerevizijske službe ter 
o povračilu stroškov za storitve Skupne notranjerevizijske službe, kjer je dogovorjeno plačilo letne članarine v višini 
4.000,00 EUR. 

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 6.300 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 504.881 € 

Cilj je  strokovno opravljanje upravnih in drugih nalog občinske uprave v okviru pravic in dolžnosti občine. 

06039001 Administracija občinske uprave 489.181 € 

04010 Skupna občinska uprava 37.693 € 

S 1.2.2014 se je občina Železniki priključila Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Bled, Bohinj in Železniki, za 
katerega plača 10 %  stroškov plač in materialnih stroškov, kamor je vključena tudi uporaba radarja za meritev 
hitrosti. 

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 37.693 € 

06002 Plače in drugi izdatki zaposlenih delavcev občinske uprave 398.558 € 

Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi so planirana na podlagi števila in strukture zaposlenih v skladu z 
dejansko zaposlenostjo ob upoštevanju kadrovskega načrta delovnih mest. K temu so dodane obveznosti iz naslova 
prispevkov delodajalca, ki jih plačujejo delodajalci za zaposlene v skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za 
socialno varnost. Upoštevana je tudi planirana zaposlitev treh delavcev preko programa javnih del. 

Plačna lestvica s plačnimi razredi velja od 1. 9. 2016 dalje, redna delovna uspešnost se v skladu z veljavno zakonodajo 
ne izplačuje, napredovanja se realizirajo. 

Sredstva za letni regres so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo. Planirano število zaposlenih v občinski upravi 
na dan 1.1.2019 je 12 + 2 preko programa javnih komunalnih del. 

400000 Osnovne plače 280.278 € 
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 21.616 € 
400100 Regres za letni dopust 11.799 € 
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 13.009 € 
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 6.284 € 
400400 Sredstva za nadurno delo 4.375 € 
400900 Jubilejne nagrade 289 € 
400901 Odpravnine 4.975 € 
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 27.529 € 
4010010 Prispevek 15,5%-razlika do min plače JD 603 € 
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 20.406 € 
4011001 Prispevek za ZDR-razl. do min plače 247 € 
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.649 € 
401200 Prispevek za zaposlovanje 186 € 
401300 Prispevek za starševsko varstvo 311 € 
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.002 € 

06004 Materialni stroški 52.930 € 

Materialni stroški občinske uprave so v knjigovodstvu razdeljeni na stroške za pisarniški material, električno in 
toplotno energijo, komunalne storitve, stroške fotokopiranja, časopisov in strokovne literature, stroške strokovnega 
izobraževanja, službenega potovanja in prehrane ter prevozov delavcev na delo, stroške za nakup drobnega 
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inventarja, tekočega vzdrževanja, poštne in telefonske stroške, čiščenja poslovnih prostorov, zavarovanja občinskega 
premoženja, izvajanje nalog s področja varstva pri delu, zdravniški pregledi zaposlenih, intervencijsko varovanje ter 
ostale materialne stroške in ostale storitve. 

402000 Pisarniški material in storitve 3.400 € 
402001 Čistilni material in storitve 7.400 € 
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.000 € 
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.000 € 
402010 Hrana, storitve menz in restavracij 500 € 
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 100 € 
402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.300 € 
402200 Električna energija 4.000 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.500 € 
402203 Voda in komunalne storitve 600 € 
402204 Odvoz smeti 350 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.500 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve 10.000 € 
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.000 € 
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 800 € 
402304 Pristojbine za registracijo vozil 180 € 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 800 € 
402402 Stroški prevoza v državi 1.200 € 
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 500 € 
402512 Zavarovalne premije za opremo 500 € 
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.400 € 
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.000 € 
402999 Drugi operativni odhodki 2.400 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 15.700 € 

06007 Nakup opreme in obnove 15.700 € 

Sredstva so planirana za nakup pisarniške opreme, drugih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in 
obnove. 

420204 Nakup drugega pohištva 400 € 
420299 Nakup druge opreme in napeljav 100 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 200 € 
420501 Obnove 15.000 € 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 170.860 €  

EUR

LETO 2010 96.096                  

LETO 2011 198.528               

LETO 2012 83.792                  

LETO 2013 182.233               

LETO 2014 111.742               

LETO 2015 77.156                  

LETO 2016 162.784               

LETO 2017 242.653               

LETO 2018 229.650               

LETO 2019 170.860               
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zakonska podlaga za področje Civilne zaščite sta Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 
51/06–UPB-1, 97/10) in Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(Ur.l.RS, št. 92/07, 54/09, 23/11, 27/16). 

Zakonska podlaga za področje gasilstva sta Zakon o gasilstvu (Ur.l.RS, št. 113/05-UPB1), Zakon o varstvu pred 
požarom (Ur.l.RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12) in prej navedena uredba.  

Cilj je usposabljanje  in zagotavljanje čim bolje opremljenosti enot in služb civilne zaščite ter gasilcev. 
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 170.860 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 14.100 € 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je usposabljanje  in zagotavljanje čim bolje opremljenosti enot in služb civilne zaščite. 

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite 2.200 € 

V tej postavki so zajeti stroški usposabljanja, vaje, akcije reševanja, nadomestilo plač in zavarovanje za člane štaba 
in enote zaščite in reševanja v občini in krajevnih skupnostih. Izvaja se osnovno in dopolnilno usposabljanje štabov, 
enot in služb zaščite in reševanja v občini in v Izobraževalnem centru  RS  za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani 
v skladu s sprejetimi programi usposabljanja. Nekaj sredstev je planirano tudi za uskladitev občinskih načrtov zaščite 
in reševanja. 547 EUR je prenešenih iz leta 2018. 

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 30 € 
402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 € 
402402 Stroški prevoza v državi 400 € 
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200 € 
402999 Drugi operativni odhodki 1.470 € 

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 11.900 € 

Na področju zaščite in reševanja se bo oprema nabavljala in vzdrževala v skladu z oceno ogroženosti in uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, in sicer za občinski štab, občinske 
enote in enote v krajevnih skupnostih ter radioamaterje. 5.460 EUR je prenešenih iz leta 2018. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 € 
402999 Drugi operativni odhodki 400 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.400 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 156.760 € 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovljena požarna varnost v občini Železniki. 

07004 Dejavnost gasilskih društev 34.247 € 

V občini Železniki je ustanovljeno 7  Prostovoljnih gasilskih društev (Železniki, Selca, Rudno, Dražgoše, Zali Log, Davča, 
Sorica). 

Ta postavka zajema financiranje dejavnosti operative (skupne operativne naloge članov), občinskega poveljstva, 
stroške intervencij v občini, dotacij na osnovi kategorizacije in točkovanja dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev 
(dejavnost članstva – mladine, članov, članic, veteranov), stroške usposabljanja članstva, zavarovanje članov in 
mladine, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje gasilskih vozil, požarno zavarovanje domov in opreme, stroške 
refundacij za operativno članstvo, stroške gasilskega potrošnega materiala. 

Financirajo se stroški preventivne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, občinskega poveljstva (vzdrževanje in 
servisiranje gasilskih aparatov za PGD in občane ob požarih, preventivne in druge aktivnosti v oktobru, mesecu 
požarnega varstva, preventivno vzgojo mladine v prostovoljnih gasilskih društvih, šolah in vrtcih, preglede 
odvzemališč požarne vode, hidrantnih omrežij).  

Financira se tudi izvajanje drugih nalog za preprečevanje požarov in drugih nesreč. 

Financira se osnovno in dopolnilno usposabljanje članov v prostovoljnih gasilskih društvih, občinskem poveljstvu, 
operativnih gasilskih enotah ter za posamezne specialnosti za ukrepanje ob požarih, elementarnih in drugih nesrečah 
v občini v skladu s kategorizacijo. 

Financira se zdravniške preglede članov operativnih enot v prostovoljnih gasilskih društvih in pozivanje preko portala 
intervencije.net. 
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.247 € 

07005 Dejavnost občinske gasilske zveze Škofja Loka 5.753 € 

S te postavke se financira delovanje gasilske zveze in njenih organov, ki opravljajo strokovna, tehnična in finančna 
dela za prostovoljna gasilska društva (nudenje strokovne pomoči prostovoljnim gasilskim organizacijam, spremljanje 
in izvajanje zakonodaje, finančni obračun, planiranje, dajatve, odloki in drugo, informacijsko delovanje v PGD in PIGD, 
izvajanje skupnih programov gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov, ureja zavarovanja članstva in 
opreme, opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih društvih, 
občinskih poveljstvih in na nivoju zveze v skladu s Pravili gasilske službe, organizira gasilska tekmovanja in preverjanja 
znanja operativnih enot na nivoju zveze). 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.753 € 

07006 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Železniki 16.000 € 

Sredstva požarne takse se porabi za sofinanciranje nabave opreme za vsa prostovoljna gasilska društva na območju 
občine Železniki. 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.000 € 

07008 Investicije v gasilske prostore in opremo 100.000 € 

Investicijska sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave podvozja za AC 24/80 za PGD Železniki v višini 100.000 
EUR. 

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.000 € 

07009 Sofinanciranje dejavnosti zaščite in reševanja 760 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti gorske reševalne službe (GRS) kot javne službe. 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 760 € 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.030 €  

EUR

LETO 2010 891                   

LETO 2011 6.119                

LETO 2012 7.000                

LETO 2013 3.775                

LETO 2014 3.500                

LETO 2015 3.472                

LETO 2016 531                   

LETO 2017 4.000                

LETO 2018 2.030                

LETO 2019 2.030                
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zastavljeni cilji: 

• zboljšati varnost v cestnem prometu na območju občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.030 € 

08029001 Prometna varnost 2.030 € 

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.030 € 

V okviru proračunske postavke delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so predvidena sredstva 
za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Članom in predsedniku pripada nagrada v obliki 
sejnine za udeležbo na sejah SPVCP. 
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Predvidena so tudi sredstva za udeležbo predstavnikov SPV na strokovnih srečanjih ter za izvedbo vzgojnih in 
preventivnih akcij. 

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena tudi za nakup kresničk, čelad, troznakov: otroci na cesti in 
raznega preventivnega materiala. 

Sredstva so namenjena tudi za nakup prikazovalnikov hitrosti. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.530 € 
402905 Sejnine udeležencem odborov 500 € 
  



OBČINA ŽELEZNIKI  PRORAČUN ZA LETO 2019 

 

 41 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  146.502 €  

 

EUR

LETO 2010 95.542               

LETO 2011 92.787               

LETO 2012 101.476             

LETO 2013 103.005             

LETO 2014 111.580             

LETO 2015 100.318             

LETO 2016 100.539             

LETO 2017 130.568             

LETO 2018 130.578             

LETO 2019 146.502             
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Finančne podpore na področju kmetijstva so namenjene ohranjanju in spodbujanju razvoju kmetijstva in 
podeželja. 
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Ukrepi s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja predstavljajo državno pomoč, zato mora občina pred 
začetkom izvajanja ukrepov pomoč priglasiti pristojnima ministrstvoma (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Ministrstvo za finance). 

Ukrepi se izvajajo na podlagi pravilnika in uredb EU. S 1. julijem 2014 je za področje kmetijstva začela veljati nova 
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014, zato je morala občina za programsko obdobje 2015 – 2020 sprejeti nov 
pravilnik. 

Ukrepi na področju razvoja podeželja pa se izvajajo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013. 

 

V juniju leta 2007 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina loškega pogorja (LAS loškega pogorja). Namen LAS-
a je povezati nosilce razvoja podeželja na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri z 
namenom sprejemanja in izvajanja skupne razvojne strategije podeželja, osnovane na načelih Leader. 

LAS je v letu 2007 pridobil status območja Leader, kar pomeni, da mu s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano pripadajo sredstva za delovanje LAS-a ter sredstva za izvajanje projektov. 

 

V letu 2015 je bila izdelana strategija lokalnega razvoja LAS loškega pogorja za obdobje 2014 - 2020, ki je osnova 
za pridobivanje sredstev države v tem programskem obdobju.  

 

Zakon o zaščiti živali (Ur.l.RS, št. 38/2013 – UPB3) določa, da mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini 
zagotovljeno eno mesto v zavetišču. 

Občina ima z zavetiščema sklenjeno pogodbo o oskrbi zapuščenih živali. 

 

V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v RS. Koncesionarji so lovske družine. Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l.RS, št. 16/2004 in 
17/2008) v 29. členu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek proračuna RS, 50 % pa prihodek proračuna 
občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, 
ki leži v njej. Občini nakazana sredstva se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in uporabljajo kot 
namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.  

Porabo sredstev ureja odlok. 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 96.002 € 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 51.100 € 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje kmetijske dejavnosti in razvoj podeželja v občini. 

11001 Pospeševanje kmetijstva 51.100 € 

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva 
usmerjajo preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku. 

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. 

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 51.100 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 44.902 € 

11002 Program razvoja podeželja in LAS Loškega pogorja 44.902 € 

Na postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje projekta "Delovanje podeželskega razvojnega jedra". Projekt zajema 
stalno svetovalno-izobraževalno podporo novim in obstoječim ponudnikom blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica 
Jerca in drugim nosilcem dopolnilnih dejavnosti na Škofjeloškem, povezovanje teh ponudnikov, animacijo novih 
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ponudnikov za registracijo dejavnosti ter vključitev v znamki s predstavitvijo zakonodajnih možnosti, razvoj novih 
izdelkov (organizacija izobraževanj, senzoričnih ocenjevanj in objava javnega povabila za vključitev v blagovni 
znamki) ter kontrolo nad uporabo blagovnih znamk (preverjanje kakovosti, označevanja izdelkov in uporabe enotne 
celostne podobe). Pomembna naloga Razvojne agencije Sora je tudi zagotavljanje ustreznega in pravilnega 
deklariranja izdelkov, oblikovanje in nakup skupne embalaže ter promocija in trženje teh izdelkov. Skozi nadgradnjo 
ponudbe znamk z novo celostno podobo in razvojem nove ponudbe turističnih spominkov bodo naredili velik 
napredek pri prepoznavnosti znamke in vzpostavili nov način trženja za novo ciljno skupino (turisti, gosti gostinskih 
lokalov). Podeželsko razvojno jedro predstavlja nadaljevanje aktivnosti oz. širitev uresničevanja rezultatov, ki bodo 
vzpostavljeni znotraj izvedenih CLLD projektov. 

 

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški vodenja LAS-a loškega pogorja: administrativno in finančno vodenje LAS loškega 
pogorja: nudenje administrativne podpore organom LAS (Skupščini LAS, Upravnem odboru LAS, Nadzornemu odboru 
LAS, Ocenjevalni komisiji LAS); sprememba SLR; animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim 
prebivalcem in predstavnikom organizacij o programu CLLD, SLR in LAS; usposabljanje članov LAS in drugih 
potencialnih pripravljavcev operacij za potrebe uresničevanja SLR; pomoč potencialnim upravičencem pri 
usklajevanju idejnih zasnov operacij s cilji SLR; priprava in izvajanje projektov sodelovanja; izvedba postopkov/javnih 
pozivov za izbor operacij; izbor operacij in predložitev operacij v končno potrditev v skladu s postopki posameznega 
sklada; predhodno preverjanje upravičenosti stroškov, skladnosti s SLR in operativnimi programi ter preverjanje 
nosilcev operacij glede zmogljivosti za izvajanje operacij in preverjanje zakonitosti izvedenih operacij; spremljanje in 
vrednotenje ter skrb za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR in zahtevami posameznega sklada, kot tudi skrb za 
doseganje mejnikov in ciljev operacij ter zagotavljanje stalnega pregleda nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu 
sredstev; vlaganje vlog, poročil ter zahtevkov za izplačila za posamezne podukrepe CLLD v skladu z določbami 
posameznega sklada; sodelovanje z nacionalnimi organi neposredno odgovornimi za izvajanje CLLD, revizijskimi 
organi ter drugimi nadzornimi organi obeh skladov; pripravljanje letnih poročil o izvajanju SLR; delovanje v okviru 
Društva za razvoj Slovenskega podeželja ter druge naloge na zahtevo Občin, Koordinacijskega odbora CLLD ter drugih 
nacionalnih organov. 

Sredstva na tej postavki so namenjena tudi sofinanciranju razvojnih vsebin v javnem interesu. 

410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom 23.950 € 

420401 Novogradnje 20.952 € 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.500 € 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.500 € 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poskrbeti za potepuške pse in mačke. 

11006 Zavetišče za živali 6.000 € 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov oskrbe zapuščenih živali (psov in mačkov), in sicer: najemnina za 
zagotovitev enega mesta v zavetišču za namestitev zapuščenih psov, oskrba zapuščenih psov/mačkov do 30 dni, 
lovljenje oz. delo na terenu, potni stroški, ki jih je imel imetnik zavetišča v zvezi s prevozom zapuščenega psa/mačka, 
veterinarska oskrba zapuščenih psov/mačkov. 

402999 Drugi operativni odhodki 6.000 € 

11007 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.500 € 

Sredstva so namenjena za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, 
mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, nakup krme za divjadi ter semen 
in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah). Sredstva se 
upravičencem dodelijo na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (kar 
opredeljuje odlok). 
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500 € 

1104 Gozdarstvo 42.000 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42.000 € 

11005 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture 42.000 € 

Občina namenja vsako leto sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje godnih cest in vlak. 

420501 Obnove 42.000 € 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
 3.000 €  

EUR

LETO 2010 104.006                  

LETO 2011 28.131                    

LETO 2012 987                          

LETO 2013 280                          

LETO 2014 817                          

LETO 2015 858                          

LETO 2016 3.951                       

LETO 2017 3.000                       

LETO 2018 3.000                       

LETO 2019 3.000                       
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Skladno z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi mora občina realizirati akcijski načrt iz sprejetega 
Lokalnega energetskega koncepta. 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.000 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.000 € 

12002 Akcijski načrt-LEK 3.000 € 

Sredstva so predvidena za realizacijo Lokalnega energetskega koncepta občine Železniki. Nekaj sredstev je 
namenjeno tudi izobraževanju in delavnici URE in OVE na OŠ Železniki, kar izvaja Lokalna energetska agencija 
Gorenjske. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.000 € 
  



OBČINA ŽELEZNIKI  PRORAČUN ZA LETO 2019 

 

 46 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 745.515 €  

 

EUR

LETO 2010 2.768.079                 

LETO 2011 831.099                    

LETO 2012 847.710                    

LETO 2013 607.782                    

LETO 2014 576.057                    

LETO 2015 608.817                    

LETO 2016 23.440                      

LETO 2017 972.650                    

LETO 2018 686.552                    

LETO 2019 745.515                    
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zastavljeni cilji:         

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti v letu 2019 planiramo doseganje osnovnih ciljev področja, ki 
so:     

* ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,     

* zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,   

      * dvigovanje nivoja kvalitete na celotnem območju občine Železniki, posebej na najbolj obremenjenih smereh, 
 * reševanjem problematike mirujočega prometa (parkirišč) in prometa pešcev, zmanjšanje negativnih       
vplivov prometa na okolje in predvsem bivalne pogoje občanov, 

* odkupi zemljišč za lokalne ceste za 1 €/m2. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 745.515 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 699.165 € 

13001 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 465.215 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 izvedla pripravljalna dela in asfaltiranje na naslednjih odsekih cest: 

 JP 994201 Sorčan in JP 994202 Krivc (Davča) v skupni dolžini 670 m in vrednosti 85.560 EUR 
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 JP 995031 Bohinc (Martinj vrh) v dolžini 520 m in vrednosti 65.200 EUR 

 JP 995411 Kajžar (Ojstri vrh) v dolžini 72 m in vrednosti 6.120 EUR 

 JP 995412 Janovc (Ojstri vrh) v dolžini 60 m in vrednosti 5.100 EUR 

Za LC 494 072 bo izvedla dela na križišču Podlonk-Prtovč v znesku 22.000 EUR 

Na LC 494083 Selca - Golica (pod Mižetom) bo Občina Železniki v letu 2019 uredila odvodnjavanje v dolžini 50 m in 
vrednosti 8.000 EUR 

Na LC 494061 Rotek - Zgornje Danje bo Občina sofinancirala betonsko zložbo v vrednosti 6.110 EUR. KS Sorica je že 
v letu 2018 namenila 11.574 EUR sredstev, predračun za celotno investicijo je 17.688 EUR 

Za ureditev JP 995081 Čemšiše (Martinj Vrh) bo občina pristopila k investiciji v znesku 4.200 EUR, 150 m poti je 
uporabnik financiral sam, 58 m poti bo financiral VO Martinj Vrh 

Cena nadzora za omenjena dela je predvidena v znesku 4.925 EUR 

Nova povezovalna cesta ob objektu Plavalnega bazena Železniki  bo povezala regionalno cesto R2-403/1075, Podrošt 
- Češnjica z obstoječim parkiriščem pri več stanovanjskih objektih ulice Na Kresu 21-23. Predvidena je izgradnja 70 
m ceste, širine 5.0 m s hodnikom za pešce vzdolž levega roba (ob bazenu), ki je nivojsko dvignjen 12 cm nad 
cestiščem. Hodnik za pešce bo širine 1.25 m oz. v območju objekta izveden do objekta. Proti parkirišču se izvedejo 
tudi oporni zidovi in rampa za invalide, ki bo povezala hodnik za pešce s parkiriščem. Novo predvideni priključek na 
R2-403/1075 se bo nahajal na lokaciji obstoječega prehoda za pešce, katerega je potrebno zaradi omenjenega 
posega prestaviti izven območja predvidenega priključka. Zaradi prestavitve prehoda za pešce se bo preuredil 
obstoječi hodnik za pešce, tako se ukinejo obstoječe klančine in se izvedejo na lokaciji novega prehoda za pešce. 
Pločnik vzdolž regionalne ceste se razširi na 1.60 m. Obstoječi uvoz iz R2-403/1075 k plavalnemu klubu se ukine, se 
zapre s podaljšanjem novo predvidenega hodnika za pešce. Uvoz na parkirišče bazena se uredi iz novo predvidene 
ceste. 

420401 Novogradnje 355.760 € 

Asfaltiranje JP 994201 Sorčan in JP 994202 Krivc (Davča) v skupni dolžini 670 m in vrednosti 85.560 EUR 

Asfaltiranje JP 995031 Bohinc (Martinj vrh) v dolžini 520 m in vrednosti 65.200 EUR 

Za LC 494 072 bo plačala dela na križišču Podlonk-Prtovč v znesku 22.000 EUR 

420501 Obnove 29.530 € 

Na LC 494083 Selca - Golica (pod Mižetom) bo Občina Železniki v letu 2019 uredila odvodnjavanje v dolžini 50 m in 
vrednosti 8.000 EUR 

Za ureditev JP 995081 Čemšiše (Martinj Vrh) bo občina pristopila k investiciji v znesku 4.200 EUR, 150 m poti je 
uporabnik financiral sam, 58 m poti bo financiral VO Martinj Vrh 

 asfaltiranje JP 995411 Kajžar (Ojstri vrh) v dolžini 72 m in vrednosti 6.120 EUR 

 asfaltiranje JP 995412 Janovc (Ojstri vrh) v dolžini 60 m in vrednosti 5.100 EUR 

Na LC 494061 Rotek - Zgornje Danje bo Občina sofinancirala betonsko zložbo v vrednosti 6.110 EUR. KS Sorica je že 
v letu 2018 namenila 11.574 EUR sredstev, predračun za celotno investicijo je 17.688 EUR 

420600 Nakup zemljišč 60.000 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 odkupovala zemljišča, po katerih potekajo lokalne ceste in sicer skladno z Načrtom 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Železniki za leto 2019. 

420801 Investicijski nadzor 9.925 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 € 

13003 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 39.200 € 

Občina vsako leto namenja sredstva za postavitev ograj na občinskih cestah.  

V letu 2019 bo namenila:  
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- 12.100 EUR za kovano ograjo v  Dolenji vasi ter 2.100 EUR za betonske temelje za to ograjo 

- 15.000 EUR za običajne kovinske obcestne ograje 

- 10.000 EUR za ostalo opremo na cestah (prometni znaki,...) 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 39.200 € 

13011 Obnova lokalnih cest SVRL 194.750 € 

Ureditev LC 494082 Ojstri vrh - Sleme - Zgornja Golica, ki se bo sofinancirala z nepovratnimi sredstvi Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 187.473 EUR. 

420401 Novogradnje 190.000 € 

420801 Investicijski nadzor 4.750 € 

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.100 € 

13007 Projekti za urejanje cestnega prometa 20.100 € 

Z izdelavo video almanaha občinskih cest bomo povečali učinkovitost in zmanjšali stroške številnih poslovnih 
procesov. Ugotovljeno bo dejansko stanje gradbenih elementov ob cesti, dobili bomo evidenco prometne 
signalizacije in javne razsvetljave, iz pisarne bo možno izmeriti širino prometnic in stacionažo. S programom si bomo 
pomagali tako na področju komunale kot prostorskega načrtovanja, pri pripravi mnenj in projektnih pogojev,... 

402504 Zavarovalne premije za objekte 2.100 € 

V okviru postavke je vključeno zavarovanje za odgovornost na občinskih cestah. 

402999 Drugi operativni odhodki 3.000 € 
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 15.000 € 

13029004 Cestna razsvetljava 26.250 € 

13009 Javna  razsvetljava 26.250 € 

V letu 2019 bo Občina Železniki kupila 3 drogove in svetilke za javno razsvetljavo na Jesenovcu, ob poti v Plenšak v 
skupnem znesku 1.250 EUR. 

Prav tako so na postavki planirana sredstva za plačilo električne energije za mesto Železniki. 

      402200 Električna energija 25.000 € 
      420401 Novogradnje 1.250 € 
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14 GOSPODARSTVO 139.547 €  

EUR

LETO 2010 127.544               

LETO 2011 123.708               

LETO 2012 101.742               

LETO 2013 76.978                 

LETO 2014 92.617                 

LETO 2015 99.530                 

LETO 2016 104.647               

LETO 2017 158.038               

LETO 2018 143.953               

LETO 2019 139.547               

 -
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetega pravilnika in v skladu z določili Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013. 

Pomoči se dodeljujejo po pravilu „de minimis“. 

Občina Železniki bo tudi v letu 2019 nadaljevala z obstoječimi ukrepi pospeševanja razvoja malega gospodarstva, 
in sicer se sredstva namenjajo za naslednje ukrepe: 

- subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite, 

- naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 

- promocija izdelkov in storitev, 

- svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje, 

- pospeševanja zaposlovanja in samozaposlovanja, 

- pospeševanje izobraževanja, 

- sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 

 

Razvojna agencija Sora, kot poslovno-podporni center za območje škofjeloške regije, izvaja številne projekte, 
katerih koristniki so tudi obrtniki in podjetniki naše občine. 

Od leta 2010 v okvir Razvojne agencija Sora spada tudi področje turizma.  

BSC Kranj je regionalna podporna institucija za razvoj gospodarstva, podjetij in podjetništva v Gorenjski regiji. 
Deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, ministrstvi in drugimi institucijami. 

Ključne vsebine delovanja so: regionalni in lokalni razvoj, inovativnost, konkurenčnost in podjetništvo, tehnološki 
razvoj, grozdi, podjetniški inkubator, finančne sheme in svetovanje za mala in srednja podjetja, razvoj podeželja, 
zaposlovanja in razvoj človeških virov.  
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Sredstva BSC-ju se namenjajo s ciljem vključevanja občine v regionalne razvojne projekte. Namen vključevanja 
občine v regionalne razvojne projekte je priprava in izvedba razvojnih projektov, usklajenih z Regionalnim 
razvojnim programom Gorenjske. Cilj takšnih projektov je dinamičen in pospešen razvoj Gorenjske, hkrati  pa 
predstavljajo osnovo za pridobivanje državnih in evropskih sredstev. 

Razvojna agencija Sora v sodelovanju z občinami in OOZ Škofja Loka podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah omogoča ugodno kreditiranje njihove dejavnosti. Prosilcem v sodelovanju z izbrano banko in 
vlagateljicami dodeljuje ugodne dolgoročne in kratkoročne kredite. O odobritvi  kreditov odloča kreditni odbor 
Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, delovanje katerega je povezano tudi z določenimi stroški.  

V okviru spodbujanja razvoja turizma občina sofinancira turistično dejavnost društev, in sicer na podlagi 
sprejetega pravilnika, sofinancirajo pa se naslednje aktivnosti: 

- redno delovanje ter jubileji, 

- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, 

- oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične ponudbe, 

- ohranjanje dediščine kraja, povezane s turizmom, urejanje in olepševanje okolja ter urejanje turistične 
infrastrukture, 

- organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, 

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, 

- izobraževanje članov s področja turizma in spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja razvoja turizma, 

- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 

 

Z označevalnimi in usmerjevalnimi tablami želimo obiskovalcem ponuditi hitro in jasno informacijo (kam in kje), 
v občini pa urediti in poenotiti označevanje. S tem bomo pripomogli k lepšemu in bolj urejenemu izgledu krajev. 

Občina Železniki je lastnik 50-ih kompletov miz in klopi ter petih stojnic za namen uporabe na raznih prireditvah. 
S kompleti in stojnicami upravlja PGD Železniki.  

Z namenom spodbujanja avtodomarskega turizma, torej ustaviti in zadržati popotnike, ki z avtodomi le prečkajo 
našo državo, da bi spoznali turistično-kulinarične lepote Slovenije od blizu, ne z avtoceste in skupne predstavitve 
mreže in vanjo vključenih občin ter enotnega nastopanja na evropski turistični borzi je občina v letu 2014 pristopila 
k projektu »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«.  

Vodilni partner projekta je Občina Mirna, v naši občini pa je zaenkrat predvideno eno urejeno postajališče za 
avtodome, in sicer na Soriški planini, ter 2 postajališči, kjer se je možno ustaviti (pri Gostišču Macesen v Sorici in 
pred Športno dvorano v Železnikih). 

 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 70.507 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 70.507 € 

14001 Pospeševanje malega gospodarstva 23.695 € 

Za uresničevanje ciljev pospeševanja malega gospodarstva v občini se finančna sredstva usmerjajo preko ukrepov, 
ki so opredeljeni v pravilniku. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 23.695 € 

14002 Projekti RAS 35.052 € 

Sredstva so planirana za sofinanciranje naslednjih projektov in aktivnosti: 

- področje turizma:  

- sofinanciranje splošnih stroškov 

- delovanje in program centra Domače in umetnostne obrti, 
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- promocija, PR aktivnosti (tiskane brošure, akcije v medijih, sejmi, workshopi, študijske ture novinarjev,  bloggerjev, 
digitalna promocija...), 

- sodelovanje pri regionalnih in nacionalnih projektih, 

- vzdrževanje obstoječih kolesarskih poti (LKP), 

- izdelava mesečnih koledarjev prireditev »Kam«, 

- dnevi turizma na Loškem (strokovna ekskurzija z ogledom primerov dobrih praks, 

- optimizacija spletnega mesta www.visitskofjaloka.si in prevod vsebine v francoski jezik, 

- nadgradnja foto banke destinacije Škofjeloško, 

- družinska pot po Škofjeloškem (pot obogatena z vmesnimi nalogami in presenečenji), 

- nabiranje zelišč pod strokovnim vodstvom (dopolnitev poletne ponudbe smučišč Soriška planina in Stari Vrh), 

- vzpostavitev Hop on - Hop off kombija na destinaciji Škofjeloško (povezava z obema dolinama) 

- investiciije in vzdrževalna dela na lokaciji TIC Škofjeloško območje. 

- energetsko svetovalna pisarna:  

Energetsko svetovanje obsega svetovanje o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije tako fizičnim 
kot pravnim osebam. 

- spodbujanje podjetništva na loškem:  

- podjetniški krožki za osnovnošolce, 

- podjetništvo za mlade, 

- izobraževanja za delujoča podjetja, 

- podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom, 

- žensko podjetništvo, 

- promocija podjetništva. 

- teden obrti in podjetništva: 

Razvojna agencija Sora vsako leto skupaj z OOZ Škofja Loka v mesecu maju organizira Teden obrti in podjetništva. 
Teden podjetništva predstavlja sklop različnih na podjetništvo naravnanih dogodkov, ki se odvijajo v enem tednu. 
Dogodek je sestavljen iz dveh glavnih dogodkov ter različnih spremljevalnih dogodkov, kot so npr.: različne delavnice 
in zelo zanimiva razstava izdelkov dijakov in študentov šolskega centra Škofja Loka. 

 

- Teden podeželja na Loškem: 

Teden podeželja združuje sklop dogodkov, kjer gre predvsem za povezovanje institucij, društev in posameznikov, ki 
delujejo na področju razvoja podeželja – z dogodki se predstavijo aktualne razvojne aktivnosti, promovirajo rezultati 
preteklih aktivnosti in pripravijo tako izobraževalne kot tudi turistične vsebine. Glede na zelo dober odziv 
udeležencev preteklih strokovnih posvetov s področja dopolnilnih dejavnosti bo tudi v letu 2019 organizirano 
strokovno srečanje predstavnikov različnih institucij na aktualno temo ter predstavitev obogatene gostinske 
ponudbe z izdelki blagovnih znamk v skladu z rezultati CLLD projektov. Dogajanje pa bosta zaokroževali 2 sobotni 
tržnici ter vsebine na temo čebelarstva. 

 

- Stara hišna imena: 

Hišna imena so odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se ohranja narečni govor, žal pa hišna imena z novimi 
lastniki in podiranjem starih stavb tonejo v pozabo, čeprav se določene domačije prepoznavajo zgolj po hišnem 
imenu, ne po priimku lastnika. Gre za ohranjanje kulturno – etnološke dediščine in jezikovne dediščine na podeželju, 
raziskavo nastanka imena domačije in njeno pojavljanje v preteklosti (izpis hišnih imen v župnijskih knjigah in 
franciscejskih katastrih), razlago imena (sodelovanje z lokalnimi društvi, krajevnimi skupnostmi, osnovnimi šolami), 
uporabo hišnih imen v narečju (delovna srečanja z zainteresiranimi lastniki hiš, poznavalci ljudskega izročila) ter 
strokovni popis hišnih imen (navedba imen v zgodovinskih arhivih, narečna oblika, pridevniška oblika, uporaba 
naglasnega znamenja, poknjižena oblika – Institut za slovenski jezik).  

Z namenom ohranjanja in uporabe hišnega imena se izdelajo brošure s predstavitvijo imen hiš in z njimi povezanimi 
zgodbami po posameznih vaseh ter označevalne tablice za posamezne domačije. Zbrana hišna imena se vpišejo tudi 
v spletni leksikon (www.hisnaimena.si) in druge informacijske sisteme. Z oživljanjem uporabe hišnih imen na 
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Škofjeloškem bomo tako podeželsko prebivalstvo kot tudi prebivalce urbanih območij spodbudili k sodelovanju ter 
prispevali h krepitvi lokalne identitete. 

Na območju občin Gorenja vas – Poljane, Železniki in Škofja Loka se projekt ob strokovnem sodelovanju Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske že izvaja; v Železnikih se je v letu 2017 izvedel popis v Martinj Vrhu in na Racovniku, v 
letu 2018 v Podlonku, na Prtovču, Na plavžu in na Jesenovcu, v letu 2019 pa bomo dodali nova naselja. 

402999 Drugi operativni odhodki 35.052 € 

14003 Projekti BSC 11.054 € 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu. 

402999 Drugi operativni odhodki 11.054 € 

14004 Materialni stroški kreditne sheme 706 € 

Na Razvojni agenciji Sora, v sodelovanju z občinami in OOZ Škofja Loka, podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah omogočajo ugodno kreditiranje njihove dejavnosti. Prosilcem v sodelovanju z izbrano banko in 
vlagateljicami dodeljujejo ugodne dolgoročne in kratkoročne kredite.  

S podeljevanjem ugodnih kreditov želijo zagotoviti: 

• pospeševanje uvajanja novih sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva,  

• povečanje zaposlovanja delavcev, 

• vzpodbujanje in pospeševanje konkurenčnosti malega gospodarstva,  

• pospeševanje razvoja uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

 

Na podlagi depozita, ki ga Razvojni agenciji Sora namenijo vlagateljice, Razvojna agencija Sora izvede razpis, na 
podlagi katerega se izbere najugodnejšo banko in na podlagi katerega se potem dodeljujejo ugodnejši krediti.  

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja kreditne sheme: svetovanje podjetnikom pred pripravo vloge, 
pomoč podjetnikom pri pripravi vloge, operativno vodimo kreditojemalca preko odobritev in sej kreditnega odbora 
do prejema kredita, vodenje  Kreditne sheme v skladu s pogodbo in pravilnikom, skrb za promocijo... 

402999 Drugi operativni odhodki 706 € 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 69.040 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 69.040 € 

14005 Sofinanciranje programa društev ter drugih turističnih organizacij in turističnih prireditev 29.940 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju turistične dejavnosti društev (turističnim in planinskim društvom). Sredstva 
se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 29.940 € 

14006 Razvoj turistične infrastrukture 6.000 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 nadaljevala z označevanjem krajev v občini Železniki. Na tej postavki so zajeti stroški 
izdelave eleborata in postavitve označevalnih tabel. 

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.000 € 

14009 Materialni stroški turizma 600 € 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najemnine prostora ter upravljanja kompletov miz in klopi ter stojnic v 
orodišču. 
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402999 Drugi operativni odhodki 600 € 

14015 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 2.500 € 

Sredstva so namenjena projektu sodelovanja v mreži, koordinaciji in promociji. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.500 € 

14016 Spodbujanje razvoja turizma v Občini Železniki 5.000 € 

Spodbujanje razvoja turizma v Občini Železniki se oblikuje v višini  4.000 EUR. Sredstva se namenijo sofinanciranju 
prireditev pod pokroviteljstvom občine. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000 € 

14018 Projekt Evropa za državljane 25.000 € 

Občina Železniki je bila uspešna s prijavo na razpis na evropski program Evropa za državljane  – Pobratenje mest, 
projekt: EVROPSKE MANJŠINE – POZABLJENA DEDIŠČINA, JEZIK IN TRADICIJA BOGATI NAŠO SKUPNO EVROPSKO 
KULTURO. 

Vodilni partner je Občina Železniki in bo v projektu, ki se bo izvajal leta 2019, sodelovala z Občinami:  Lepoglava (HR), 
Innichen (IT), Budaors (Madžarska), Skopje (Makedonija), Maasmechelen (Belgija), Narodni svet Koroških Slovencev 
(Avstrija). 

 Projekt bo omogočal izvedbo glavnih kulturnih-turističnih dogodkov v času Čipkarskih dnevov 2019. Organizirana bo 
tudi mednarodna konferenca z uglednimi gosti, kjer bo izpostavljena manjšinska problematika. 

402999 Drugi operativni odhodki 25.000 € 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  64.500 €  

EUR

LETO 2010 170.857               

LETO 2011 108.222               

LETO 2012 152.302               

LETO 2013 47.438                 

LETO 2014 28.041                 

LETO 2015 24.138                 

LETO 2016 24.744                 

LETO 2017 55.000                 

LETO 2018 48.000                 

LETO 2019 64.500                 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost je dolžna skrbeti za izboljšanje stanja okolja na svojem območju. Zato področje 15 zajema naloge 
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem okolja (ravnanje z odpadki). V proračunu za leto 2019 
so sredstva za zmanjševanje onesnaževanja načrtovana predvsem za naslednje namene: sanacija divjih odlagališč, 
letna očiščevalna akcija, nabava zabojnikov za ekološke otoke in vzdrževanje ekoloških otokov. 

Zastavljeni cilji v letu 2019: 

• izvajati analize pitne vode iz vaških javnih vodovodov  

• sofinanciranje vaških javnih vodovodov (vgradnja UV dezinfekcijskih naprav), 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 64.500 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 49.500 € 

15802 Sanacija črnih odlagališč 1.500 € 

Sredstva se bodo porabila za odvoz odpadkov iz eventualno na novo nastalih črnih odlagališč, kjer ne najdemo 
povzročitelja in za stroške letne očiščevalne akcije. 

402204 Odvoz smeti 1.500 € 

15804 Zbirni center Železniki 11.000 € 

Vključena so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje zbirnega centra Studeno in sredstva za nakup osnovnih 
sredstev. 
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000 € 

15807 Deponija Draga 31.000 € 

Občina Železniki mora kot solastnica v deležu plačati stroške izpolnjevanja obveznosti iz okoljevarstvenega 
dovoljenja za deponijo Draga. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000 € 

420401 Novogradnje 9.000 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 € 

15809 Ekološki otoki 6.000 € 

Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij) in nakup 
novih zabojnikov. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.500 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 15.000 € 

Opis podprograma 

Na območjih, kjer javna kanalizacija ne bo zgrajena bodo lastniki stanovanjskih objektov morali zgraditi malo 
čistilno napravo.  

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v občini 
Železniki (Ur.l. RS, št. 41/2013), bo občina objavila javni razpis za sofinanciranje. 

15724 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 15.000 € 

Na območjih, kjer javna kanalizacija ne bo zgrajena bodo lastniki stanovanjskih objektov morali zgraditi malo čistilno 
napravo.  

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v občini 
Železniki (Ur.l. RS, št. 41/2013), bo občina objavila javni razpis za sofinanciranje. 
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411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 15.000 € 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 374.623 €  

EUR

LETO 2010 963.618                    

LETO 2011 714.053                    

LETO 2012 1.065.028                 

LETO 2013 286.236                    

LETO 2014 302.989                    

LETO 2015 312.472                    

LETO 2016 75.000                      

LETO 2017 527.405                    

LETO 2018 1.003.387                 

LETO 2019 374.623                    
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zastavljeni cilji v letu 2019: 

• izboljšati stanje na področju prometa, 

• priprava strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta na podlagi ZUreP-2 
(analiza pobud, elaborat ekonomike, cone hrupa...) 

• priprava podatkov, ki so v pristojnosti občin za vrednotenje nepremičnin - razvojna stopnja komunalne 
opremljenosti nezazidanih stavbnih zemljišč, 

• nadaljevanje z odmero občinskih cest. 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 20.000 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 20.000 € 

16001 Urbanistična dokumentacija 20.000 € 

Izvajanje nalog lokalne skupnosti s področja prostorskega načrtovanja in zemljiške politike, ki je ena izmed temeljnih 
nalog lokalne samouprave. V letu 2019 se prične s pripravo strokovnih podlag za nove spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta, kot jih predvideva ZUreP-2, s katerimi se ugotovijo in analizirajo problemi, razvojne 
potrebe in možnosti, stanje glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, ranljivost prostora in ugotovijo 
tveganja in pričakovani vplivi na posamezne sestavine prostora in okolja, pričakovani učinki na gospodarski razvoj in 
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družbeno-socialno okolje ter analizirajo prostorske, tehnične in tehnološke možnosti načrtovanih prostorskih 
ureditev. Med te naloge med drugim sodijo prikaz stanja prostora, elaborat ekonomike, določitev območij stopenj 
varstva pred hrupom kot zaveza v sedaj veljavnih planskih aktih občine, programi opremljanja s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka, analize obstoječih pobud občanov in druge naloge. Predvidijo se tudi naloge, kjer je 
potrebno sodelovanje občine pri izvedbi državnega prostorskega načrta, vrednotenjem nepremičnin in drugo. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 20.000 € 

1603 Komunalna dejavnost 244.452 € 

16039001 Oskrba z vodo 26.000 € 

15733 Javni vodovodi 26.000 € 

Vključena so sredstva za analize pitne vode iz vaških javnih vodovodov v občini Železniki in sredstva namenjena 
sofinanciranju vaških javnih vodovodov (vgradnja UV dezinfekcijskih naprav). 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.000 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 15.000 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.000 € 

16012 Izgradnja mrliških vežic 16.000 € 

Občina bo sofinancirala izgradnjo mrliške vežice na pokopališču v Dražgošah. 

420401 Novogradnje 16.000 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 41.302 € 

16013 Športna igrišča 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.000 EUR se namenijo za nakup opreme za Športni park Rovn. 

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 4.000 € 

16028 Kolesarska steza 37.302 € 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije; 

- Za Gorenjsko kolesarsko omrežje  

- Za Loško kolesarsko pot  

Za Kolesarsko pot Železniki-Dolenja vas so sredstva namenjena za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.386 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.710 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 32.206 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 161.150 € 

16015 Urejanje parkirišč, obračališč, pešpoti, parkov 161.150 € 

V letu 2019 bo Direkcija za infrastrukturo (v imenu RS) urejala avtobusno postajališče na državni cesti v naselju 
Rudno. Podpisan je bil sporazum o sofinanciranju, na podlagi katerega občina Železniki plača 34.920,73 EUR, RS pa 
141.592,39 EUR. Občina je že plačala projekt, tako da mora plačati še 24.920,73 EUR. 

V letu 2019 se bo uredilo/asfaltiralo avtobusno obračališče na Zalem Logu v znesku 3.000 EUR 
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Uredilo se bo odvodnjavanje in uvoz pred cveličarno na Studenem v znesku 18.000 EUR, investicijo v skupnem znesku 
72.000 eur vodi DRSI, občina bo pristopila k sofinanciranju v znesku 36.000 EUR, od tega polovico iz denarja za 
urejanje parkirišč, obračališč,..., polovico pa iz denarja s področja fekalne kanalizacije.  

V letu 2019 se bo uredil prehod za pešce z navezavo pločnika pri PŠ Selca v znesku 20.000 EUR 

Izdelava PZI - cesta skozi vaško središče Sorica v znesku 24.330 EUR 

Izdelava PZI - ureditev priključka JP in pločnik Zali Log  v znesku 5.000 EUR  

Sredstva v višini 25.000,00 eur so namenjena za dokončno poplačilo izgradnje križišča v EPC Alples. 

Sredstva v višini 37.500,00 eur namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za Ureditev komunalne in cestne 
infrastrukture Na kresu in za prestavitev transformatorske postaje na lokacijo bliže Plavalnemu bazenu. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 41.000 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 400 € 

Zavarovalno premijo plačujemo za bronasto skulpturo na trgu pred cerkvijo sv. Antona Železniki. 

420401 Novogradnje 49.920 € 
420501 Obnove 25.000 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 44.830 € 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 68.171 € 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pri gospodarjenju s stanovanji želimo s tekočim vzdrževanjem in manjšimi investicijskimi vlaganji ohranjati 
uporabno vrednost občinskih stanovanj. 

Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje so namenjena za izvedbo naslednjih del: 

- menjava strešne kritine v sorazmerju z lastniškim deležem večstanovanjskih objektov, 

- izolacija stavb (fasada), 

- menjava oken, 

- menjava vhodnih vrat v višini lastniškega deleža večstanovanjskih objektov, 

- obnova vodovodnih in ogrevalnih instalacij, keramike, 

- druga dela v sorazmerju z lastniškim deležem v večstanovanjskih objektih. 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.771 € 

16017 Rezervni sklad za stanovanja 5.771 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stanovanjski zakon določa, da v primeru  če ima stanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem 
posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. 
Merila za določitev prispevka v rezervni sklad so določena v Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega 
lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka. Občine lahko oblikujejo svoje rezervne sklade v okviru 
svojih namenskih sredstev in v tem primeru niso dolžne vplačevati v rezervne sklade, oblikovane za posamezno 
večstanovanjsko stavbo, kjer imajo v lasti stanovanja. Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za 
poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za 
nujna vzdrževalna dela. 

409300 Sredstva proračunskih skladov 5.771 € 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 62.400 € 

16026 Stanovanjski objekti občine 58.900 € 

Občina Železniki je lastnik 42 stanovanj. 
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Sredstva so v večji meri namenjena investicijskemu vzdrževanju obstoječih stanovanj, pa tudi tekočemu vzdrževanju, 
upravljanju stanovanj ter pokrivanju drugih operativnih odhodkov. 

402200 Električna energija 400 € 
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 9.000 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 500 € 
402999 Drugi operativni odhodki 9.000 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000 € 

16027 Poslovni prostori občine 3.500 € 

Občina Železniki je lastnik 3 poslovnih prostorov, t.j. dveh prostorov v objektu Selca 114 in prostora na Racovniku 
30. 

Sredstva so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov, upravljanju poslovnih 
prostorov ter pokrivanju drugih operativnih odhodkov. 

402999 Drugi operativni odhodki 2.500 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 € 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 42.000 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 42.000 € 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je odmera vseh občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti). 

16020 Odmere zemljišč 24.000 € 

Sredstva so namenjena za odmere občinskih cest, ureditve mej, parcelacije, geodetske posnetke, predvsem v zvezi 
s pridobivanjem soglasij lastnikov za občinske investicije ali v zvezi z reševanjem drugih zemljiških zadev. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 24.000 € 

16021 Geodetske storitve, odškodnine in druge storitve 18.000 € 

Sredstva se namenijo za izdelavo cenitvenih poročil pri postopkih razpolaganja ali pridobivanja premoženja ter za 
druge zemljiške in splošne zadeve. 

402099 Drugi splošni material in storitve 14.500 € 
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 2.000 € 
402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.500 € 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 79.110 €  

EUR

LETO 2010 57.869                     

LETO 2011 41.849                     

LETO 2012 62.371                     

LETO 2013 61.707                     

LETO 2014 65.975                     

LETO 2015 69.295                     

LETO 2016 69.541                     

LETO 2017 81.160                     

LETO 2018 89.860                     

LETO 2019 79.100                     
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na področju zdravstva moramo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z 
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom 
o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe ter preventivne programe zdravja. 

1702 Primarno zdravstvo 36.450 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 36.450 € 

17001 Dejavnost zdravstvene postaje Železniki 36.450 € 

Sredstva za delovanje zdravstvene postaje v Železnikih so pretežno namenjene tekočemu vzdrževanju, plačilom 
komunalnih storitev, energije, komunikacij, plačila po podjemih pogodbah, varovanje, splošni material in druge 
storitve. 
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402001 Čistilni material in storitve 1.300 € 
402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000 € 
402200 Električna energija 5.000 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 12.000 € 
402203 Voda in komunalne storitve 1.300 € 
402204 Odvoz smeti 1.350 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 500 € 
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.000 € 
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.500 € 
402999 Drugi operativni odhodki 2.000 € 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 3.000 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 3.000 € 

17004 Preventivne akcije za otroke 2.000 € 

Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje akcije za čiste in zdrave zobe, ki jo vodi zobna preventiva iz 
Zdravstvenega doma Škofja Loka (na razredni stopnji OŠ) in drugih preventivnih programov. 

402999 Drugi operativni odhodki 2.000 € 

17008 Preventivni programi za odrasle-Živimo zdravo 1.000 € 

Občina nadaljuje s preventivnim programom za odrasle Živimo zdravo, ki se je za občane občine Železniki pričel 
izvajati v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj v letu 2011. Sredstva so namenjena izvedbi delavnic in 
predavanj. 

402999 Drugi operativni odhodki 1.000 € 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 39.660 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 22.000 € 

17005 Prispevek za obvezno  zdravstveno zavarovanje 22.000 € 

Zagotovljena so sredstva za krijte prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za upravičene osebe, ki so: 
državljani RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, imajo 
stalno prebivališče v RS in niso zavarovanci iz drugega naslova. V obvezno zdravstveno zavarovanje jih prijavi center 
za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek pa krije občina stalnega prebivališča. Višino mesečnega prispevka 
določi država; v letu 2018 znaša 32,43 evrov. Višina sredstev je v celoti odvisna od števila zavarovancev. Povprečno 
število zavarovancev v zadnjih 12 mesecih je 46. Občina pa je tudi zavezanec za plačilo prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje otrok do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Predvidevamo, da bodo 
v letu 2019 do tega zavarovanja upravičeni trije otroci. 

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 22.000 € 

17079002 Mrliško ogledna služba 17.660 € 

17006 Mrliški pregledi in stroški obdukcij 17.660 € 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za kritje stroškov mrliških pregledov in za obdukcije po 
naročilu zdravnika. 

Na osnovi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občina pokriva stroške mrliško 
pregledne službe in stroške opravljenih obdukcij za vse umrle, ki so imeli v občini stalno prebivališče, ter za vse umrle, 
za katere ni možno ugotoviti stalnega prebivališča, umrli pa so na območju občine. 

Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij. Podatki kažejo, da se število 
opravljenih obdukcij iz leta v leto povečuje. 
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.160 € 
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.500 € 
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18 KULTURA, ŠPORT  IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 501.761 €  

EUR

LETO 2010 437.302                    

LETO 2011 459.195                    

LETO 2012 545.841                    

LETO 2013 680.396                    

LETO 2014 1.104.924                 

LETO 2015 487.977                    

LETO 2016 368.616                    

LETO 2017 577.295                    

LETO 2018 437.432                    

LETO 2019 501.761                    
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na področju kulture bomo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje muzeja v Železnikih, ki deluje v sklopu 
Javnega zavoda Ratitovec, krajevne knjižnice v Železnikih, ki deluje v sklopu Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
kot tudi sredstva za sofinanciranje delovanja ljubiteljske kulture preko javnega razpisa. Pomen ljubiteljske kulture 
je v občini, kot je naša, še toliko večji, saj posebni javni zavodi za kulturo (gledališče ipd.) pri nas ne obstajajo in je 
obseg dogajanja na področju kulture odvisen pretežno od kulturnih zanesenjakov.  

S sofinanciranjem nadstandardnih del pri individualni prenovi stavbne dediščine in sofinanciranjem obnove in 
vzdrževanja objektov sakralne dediščine pa bomo še naprej  pomagali pri ohranjanju stavbnega izročila in 
preprečevanju njegove ogroženosti. Rezultati konservatorske prenove bodo doprinesli k novim spoznanjem in 
spomeniškovarstveni revalorizaciji objektov, vedenju o razvoju profane in sakralne arhitekture ter lepši podobi 
kraja in nenazadnje posledično tudi k boljšemu počutju krajanov. 

Javni interes na področju športa bomo na osnovi Nacionalnega programa športa zadovoljili preko programov 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa, športne rekreacije, športa otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega in vrhunskega športa. 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 88.100 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 88.100 € 

18002  Muzej Železniki 78.100 € 

Občina Železniki pokriva plače in materialne stroške, ki nastanejo v Plavčevi hiši v Železnikih. 
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413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 63.600 € 
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.000 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.500 € 

18007 Vzdrževanje spomenikov in grobov 5.000 € 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spomenikov in grobov v Občini Železniki. 

402999 Drugi operativni odhodki 5.000 € 

18031 Dejavnost Muzeja Železniki-turizem 5.000 € 

Sredstva v višini 5.000 € so namenjena tiskanju prospektov za turizem. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000 € 

1803 Programi v kulturi 137.302 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 96.989 € 

18008 Dejavnost knjižnice 58.489 € 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka na podlagi nove zakonodaje so Občine 
Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železniki sprejele v letu 2013. Vse stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo 
neposredno na območju posamezne občine ustanoviteljice, krije ta občina. Finančna obveznost za skupne stroške 
pa se razdeli na vse občine ustanoviteljice premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev. Delež občine Železniki 
je 15,96 %. 

Skupni stroški obsegajo:  

- stroške dela strokovnih delavcev, ki skrbijo za izbiro, nabavo in odpis gradiva, obdelavo gradiva, delovanje 
referenčne zbirke, delovanje domoznanske zbirke; 

- stroške dela vodstvenih, administrativnih in tehničnih dejavnosti; 

- neprogramske stroške osrednje knjižnice za del prostora, kjer se izvajajo skupne dejavnosti za celotno mrežo 
knjižnice; 

- programski stroški osrednje knjižnice 

Vsaka organizacijska enota, torej tudi Krajevna knjižnica Železniki, mora imeti najmanj enega polno zaposlenega za 
lokalne naloge. 

Predvidena so sredstva za stroške plače, povračil in nadomestil ter stroškov regresa bibliotekarke za čas 174 ur 
mesečno, sredstva za direktorja, poslovno sekretarko ter strokovne službe v deležu, in sredstva za čistilko za 16 ur 
mesečno. 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 58.489 € 

18009 Materialni stroški knjižnice 23.500 € 

Občina zagotovi sredstva za najemnino prostora oziroma Krajevne knjižnice Železniki ter sredstva za materialne 
stroške tega prostora, v deležu pa  pokriva še neprogramske stroške osrednje knjižnice za del prostora, kjer se izvajajo 
skupne dejavnosti za celotno mrežo knjižnice in v deležu programske stroške osrednje knjižnice.  

Krajevna knjižnica Železniki razpolaga s prostori v izmeri 187 m2; 153 m2 ima v najemu od KGZ Šk. Loka, 34 m2 pa 
od Lesne zadruge za Selško dolino. 

V letu 2016 je bila reorganizacija računovodske službe, katero po novem opravlja računovodski servis in to 
predstavlja materialni strošek. 
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 23.500 € 

18010 Nakup knjig za splošne knjižnice 12.000 € 

Planirana so sredstva za nakup knjig za krajevno knjižnico Železniki. Splošna kriterija za sofinanciranje nakupa 
knjižničnega gradiva s strani ministrstva sta hkratno sofinanciranje s strani občine v enakem deležu in izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti s strani knjižnice v preteklem letu. Standardi za splošne knjižnice določajo letni nakup 250 
izvodov knjig na 1000 prebivalcev. Občina Železniki tega standarda ne uspe dosegati. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.000 € 

18024 Investicije v knjižnici 3.000 € 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za krajevno knjižnico v Železnikih; knjižnica pripravi prioritetni 
seznam glede na razpoložljiva sredstva v proračunu. V letu 2019 planirajo nakup računalniške opreme in RFID čitalca, 
ki se namesti pod delovni pult. 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000 € 

18039003 Ljubiteljska kultura 22.539 € 

18011 Programi ljubiteljsko kulturne dejavnosti 22.539 € 

Na osnovi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Železniki, bo občina objavila razpis za sofinanciranje programov. 

V  občini Železniki delujejo naslednja kulturna društva: Kulturno umetniško društvo France Koblar, Prosvetno društvo 
Ivan Grohar Sorica,  Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca, Kulturno športno društvo Martinj Vrh, Kulturno 
društvo Scena, Muzejsko društvo Železniki, Mažoretno društvo Železniki, Kulturno turistično društvo Dražgoše, 
Kulturno in turistično društvo Zali Log,  Umetniško društvo Groharjeva hiša, Športno kulturno turistično društvo Lajše, 
Glasbeno društvo Harmonija. 

Zbori in glasbene skupine v občini Železniki pa so: 

Godbeno društvo Pihalni orkester Alples Železniki, Društvo Harmonikarski orkester Železniki, MEPZ Domel 
(samostojno društvo), Upokojenski pevski zbor (deluje v okviru Društva upokojencev Selške doline), MEPZ Sv. Peter 
Selca  (deluje v okviru KD dr. Janez Evangelist Krek Selca), ženski tercet Tri tičice (deluje v okviru PD Ivan Grohar 
Sorica), rogisti (v okviru Lovske družine Selca) in Francetovi orgličarji (delujejo v okviru Kulturno umetniškega društva 
France Koblar). 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.539 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 17.774 € 

18012 Stroški kulturnih prireditev 11.700 € 

Navedeni znesek pokriva stroške nastopov, ki jih izvaja Pihalni orkester za občino in sicer: budnico za 1. maj, nastop 
na proslavi ob Dnevu državnosti, nastop na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, nastop v okviru čipkarskih 
dni in na Dnevu teric v Davči. 

402999 Drugi operativni odhodki 11.700 € 

18013 Materialni stroški varovanja kulturne dediščine 1.258 € 

Z odlokom o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik je kot del kulturne dediščine 
razglašena naravna dediščina oziroma pejsažni elementi (lipa na Racovniku pred Debenčevo hišo in dve lipi pred 
Poldetovo hišo) ter spominske plošče kulturnim delavcem. Vzdrževanje te dediščine je naloga občine. 
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402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.258 € 

18025 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Železniki 4.816 € 

Sredstva so namenjena za plačilo zadržanih sredstev v višini  4.816 EUR. Občina bo sredstva nakazala izvajalcu del, 
ko bo izvajalec občini Železniki predložil garancijo za garancijsko dobo v skladu s podpisano pogodbo. 

420401 Novogradnje 4.816 € 

1804 Podpora posebnim skupinam 11.000 € 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 8.000 € 

18014 Obnova sakralnih objektov 8.000 € 

Občina namenja sredstva za obnovo sakralnih objektov, katera dodeli na osnovi javnega razpisa. 

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000 € 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 3.000 € 

18015 LAS Občine Železniki 3.000 € 

V okviru delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti je že leta 2006 pričel delovati mednarodni 
projekt MEPI (mednarodno priznanje za mlade), ki ga izvaja Osnovna šola Železniki. Pripravimo tudi pustno rajanje 
za otroke, lutkovno igrico in druge aktivnosti za otroke. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.000 € 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 265.359 € 

18059001 Programi športa 254.359 € 

Sredstva so namenjena za obnovo garderob in savn v Plavalnem bazenu Železniki. 

18016 Dejavnost športnih klubov in društev 73.609 € 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki občina objavi javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin programov športa v občini Železniki za tekoče leto. Postopek javnega 
razpisa vodi komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti, ki tudi opravi strokovni pregled 
prispelih vlog, programov in zaključnih poročil, vloge oceni na podlagi Meril za izbor in finančno vrednotenje športnih 
programov ter pripravi predlog višine sofinanciranja. Na predlog komisije občinska uprava sprejme sklep o dodelitvi 
sredstev za sofinanciranje izvajalcev programov športa.  

Veliko število izvajalcev letnega programa športa povzroča močno razpršenost sredstev. V občini Železniki delujejo 
športna društva: Rokometno društvo Alples Železniki, Nogometni klub Železniki, Atletsko društvo Železniki, 
Smučarski klub Domel, Plavalni klub Ratitovec Železniki, Strelsko društvo Lotrič Železniki, Športno društvo Buldožerji 
Rudno, Športno društvo Dražgoše, Kegljaški klub, Športno društvo Selca, Sankaško društvo Domel, Športno društvo 
Galaks,  Športno društvo Dolenja vas, Konjeniški klub Ratitovec, Kulturno športno društvo Martinj Vrh, Športno 
društvo Zali Log, Športno društvo Sorica, Športno društvo Kamikaze,  

Športno društvo Dašnica Bele trate, Športno društvo Rovn Selca, Športno kinološko društvo Železniki, Športno 
kulturno turistično društvo Lajše, Društvo lokostrelcev Eisnern, Klub jadralnih padalcev Krokar, Gorski kolesarski 
klub. 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 73.609 € 

18018 Športna prireditev-športnik občine 3.000 € 

Javni zavod Ratitovec pripravlja prireditev najboljši športnik občine Železniki. Predhodno poteka zbiranje predlogov 
za najboljše športnike, športnega delavca in športno društvo, ko lahko vsa športna društva podajo svoje predloge; 
vsi izbrani prejmejo priznanja. 
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402099 Drugi splošni material in storitve 3.000 € 

18019 Stroški športnih dejavnosti občine 13.950 € 

Materialni stroški so namenjeni financiranju športnih tekmovanj na ravni občine, nakupu pokalov za športna 
tekmovanja, ki jih daje župan in za pokrivanje drugih stroškov za šport. 

402999 Drugi operativni odhodki 13.950 € 

18023 Dejavnost  Javnega zavoda Raritovec 93.800 € 

Občina namenja Javnemu zavodu Ratitovec sredstva za sofinanciranje plač zaposlenega za šport in mladinske 
dejavnosti, kulturo in plače direktorja ter za materialne stroške v deležu, v katerem se opravlja dejavnost za netržno 
dejavnost oz. javno službo.  

Sredstva v višini 2.500 EUR so namenjena mladinskim dejavnostim v okviru JZR.  

V letu 2019 občina dodatna sredstva namenja za projekte Impresije, Igrifikacije in Učenje. Dodatno 3.000 EUR je 
namenjeno tekočemu vzdrževanju športne infrastrukture. 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 60.800 € 
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 29.000 € 
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4.000 € 

18030 Obnova plavalnega bazena Železniki 70.000 € 

Leta 2014 je bil energetsko saniran kompleten zunanji ovoj plavalnega bazena Železniki in delno tudi strojne 
inštalacije. Občina Železniki je v letu 2017 prenovila vhodno avlo in garderobe in z novo  razporeditvijo  prostorov 
prilagodila objekt sodobnim potrebam uporabnikov. V letu 2019 naj bi se nadaljevala postopna obnova plavalnega 
bazena Železniki. 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 64.000 € 

V letu 2019 imamo namen preurediti  še preostali del obstoječega plavalnega bazena in sicer del kjer so tuširnice, savne 
in tehnični prostor za osebje. 

Tako savne kot tuširnice v plavalnem bazenu so potrebne temeljite prenove, ker so že dodobra dotrajane. Prenovo savn 
načrtujemo v celoti  in sicer skupaj s prostorom za počitek, ki ga trenutno v savnah nimamo.  
 
Predvideli smo dve finski savni (za 4 in za 8 oseb) ter infra rdečo savno (za 4 osebe). V savni smo predvideli še 2 
polivalnika, 2 tuša in 1 univerzalni wc.  V prostoru za počitek bi bil še prostora za vodni bar, dve mizici za sadje in čaj ter 
največ 15 ležalnikov. Glasba in dišavnice bi bile umeščene v dekor prostora, ki ga bo predlagal projektant.     
  
Prostorska ureditev bi bila sledeča: 
Tam kjer so sedaj savne, bi naredili kombinirano tuširnico za moške in ženske, ločeno s pregrado. 4 tuši za moške in 4 
tuši  za ženske.  Na polovici ženskih tuširnic bi naredili sanitarije za moške (1wc + pisoar),  ženske (2x wc) in invalide (1x).  
Preostali del tuširnic 1/2 ženskih, moški del in del,  ki ga imamo namenjenega kot tehnični del za osebje bi pa namenili 
savnam s prostorom za počitek. Tako da bi savnanje ločili od bazenskega dela.      
 

420801 Investicijski nadzor 2.000 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.000 € 

 

 

18059002 Programi za mladino 11.000 € 

18021 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 11.000 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov za mlade in sicer preventivnih programov za predšolske otroke, 
učence, dijake in mladostnike: aktivno preživljanje prostega časa predšolskih otrok, učencev, dijakov in 
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mladostnikov, vodeno preživljanje šolskih počitnic, organizacijo in izvedbo predavanj za učence in dijake, svetovanje 
v stiski, preprečevanje nasilja med otroki in mladimi ter druge oblike programov dela z mladimi. 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Železniki župan objavi javni razpis za 
sofinanciranje izvajalcev letnih mladinskih programov za tekoče leto. Programe na področju mladinskih dejavnosti v 
občini izvajajo: Klub študentov Selške doline, Društvo tabornikov Rod zelene sreče, Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov Steg Železniki 1, Družinska akademija-Academia Familiarum, Zavod za vzgojo, izobraževanje in 
kulturne dejavnosti z elementi pedagogike skupnosti in Društvo Mladinski ceh-Krajevna enota Davča. 

     412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000 € 
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19 IZOBRAŽEVANJE  2.043.204 €  

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Finančne obveznosti lokalne skupnosti na področju izobraževanja so določene v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) , predvsem v njegovem 82. členu, ki pravi: iz sredstev lokalne 
skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in 
opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim 
šolam (nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov 
opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij, 
oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi), glasbenim šolam sredstva 
za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev osnovne šole v 
skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva 
za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije 
izobraževanja odraslih. 

Občina skuša zagotavljati dobre pogoje za delo Osnovne šole Železniki s podružnicami, saj jim pokriva materialne 
stroške za njihovo delovanje, zagotavlja pa tudi stroške za izvedbo nadstandardnega programa, katerega 
ohranjamo že več let. Žal pa zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev ne moremo zadovoljiti vsem potrebam 
šole po obnovah, po katerih kličejo objekti podružnic in pa centralna šola v Železnikih, kjer je nujno potrebna 
energetska sanacija ter prostorska ureditev zaradi pomanjkanja prostorov. 

Cilj na področju otroškega varstva je predvsem v ohranitvi dosedanjega programa, ki je določen z Zakonom o 
vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, s katerim je Ministrstvo 
za šolstvo in šport določilo najnujnejšo osnovo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba vrtca s sedežem v 
občini Železniki, tako javni vrtec, ki deluje v okviru Osnovne šole Železniki, kot tudi zasebni vrtec s koncesijo 
Antonov vrtec, izvajata javno veljavni program vzgoje in izobraževanja. 

EUR

LETO 2010 1.872.956             

LETO 2011 2.465.270             

LETO 2012 1.899.467             

LETO 2013 1.655.568             

LETO 2014 2.938.662             

LETO 2015 1.907.581             

LETO 2016 1.501.188             

LETO 2017 1.798.523             

LETO 2018 1.634.574             

LETO 2019 2.043.204             
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.217.764 € 

19029001 Vrtci 1.217.764 € 

19001 Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec pri OŠ Železniki 756.620 € 

Iz proračuna lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programov, opredeljeno po 
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in plačilom staršev, 
določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

Če je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ, je občina ustanoviteljica vrtcu dolžna 
zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom 
otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom. V primeru vključitve otroka s posebnimi potrebami v redni 
oddelek vrtca je občina, iz katere otrok prihaja, dolžna zagotoviti vse stroške dodatne strokovne pomoči, stroške 
spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroške za pripravo dietne hrane in stroške zaradi oblikovanja oddelka z 
manjšim številom otrok.  

V vrtcu pri šoli v Železnikih skupaj s Selci je od septembra 2018 skupaj 268 otrok v skupaj 15 oddelkih; v Železnikih je 
216 otrok v 12 oddelkih (šest oddelkov otrok prvega starostnega obdobja, dva oddelka drugega starostnega obdobja 
od 3-4 let, dva oddelka drugega starostnega obdobja od 4-5 let, dva oddelka drugega starostnega obdobja 5-6 let); 
devet oddelkov deluje v stavbi vrtca, dva oddelka  v učilnicah osnovne šole in en oddelek na novi lokaciji Otoki 10 (v 
bivši stanovanjski hiši, ki jo je jeseni 2018 Občina Železniki kupila). 

v Selcih je 52 otrok v treh oddelkih (en oddelek prvega starostnega obdobja, en oddelek drugega starostnega 
obdobja od 3-5 let in en oddelek drugega starostnega obdobja od 4-6 let). 

Cene programov vrtca so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo. 

Cene programov so se spremenile s 1. 11. 2018 in sicer so se povišale za 3,2 %. Sklep o določitvi cen programov je 
sprejel občinski svet Občine Železniki na 26. seji dne 18. 10. 2018. 

Cena programa za 1. starostno obdobje je 405,30 evrov, za 2. starostno obdobje 323,56 evrov in za kombinirani 
oddelek ter za oddelek 3-4 let 355,52 evrov. 

Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so v vrtec vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, 
ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov in dodatno strokovno pomoč ter zmanjšan normativ v oddelku.  

Vrtec ob plačilu stroškov s strani občine uspešno zagotavlja potrebno strokovno pomoč. 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 756.620 € 

19002 Dejavnost  vrtcev - izven občine Železniki 60.000 € 

Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. 

Otroci iz občine Železniki so vključeni tudi v vrtce v drugih občinah (tudi v razvojni oddelek vrtca v Kranju in v razvojni 
oddelek vrtca v Škofji Loki). Občina zagotavlja sredstva za otroke staršev, ki imajo v občini stalno prebivališče, 
obiskujejo pa vrtce izven občine. V šolskem letu 2018/2019 je takih otrok 28, od tega jih je 13 v prvem in 15 v drugem 
starostnem obdobju. 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 60.000 € 

19003 Dejavnost zasebnih vrtcev - Antonov vrtec 130.096 € 

Antonov vrtec je zasebni vrtec s koncesijo Občine Železniki. Ustanovitelj vrtca je Župnija Železniki. 

V Antonov vrtec je vključenih 42 otrok, od tega 38 iz občine Železniki in štirje iz drugih občin. 12 otrok je v oddelku 
1. starostnega obdobja (1-3 let), 9 otrok v kombiniranem oddelku (2-4 leta, kjer je zmanjšan normativ za enega 
otroka zaradi odločbe otroka s posebnimi potrebami) in 21 otrok v skupini drugega starostnega obdobja (3-6 let). 
Občina Železniki zagotavlja razliko med ceno posameznega programa in prispevkom staršev za otroke, ki imajo stalno 
prebivališče  v občini Železniki. 

Cene programov so za starše enake kot v Vrtcu pri šoli, izračunana ekonomska cena pa je višja; razliko med ceno za 
starše in ceno programa pokrije Občina Železniki. 
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411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 130.096 € 

19004 Investicije Vrtec pri OŠ  Železniki 228.488 € 

Osnovna šola Železniki je pripravila prioritetni seznam vlaganj za vrtec: 

-klimatske naprave za oba hodnika v Vrtcu Železniki, optični čitalec A3, stoli v igralnicah, brezžična internetna 
povezava, obnova talnih oblog v igralnici; 
-telovadna oprema in ležalniki za Vrtec Selca. 
V leto 2019 imamo namen zaključiti ureditev dodatnih vrtčevskih prostorov v stanovanjski hiši Otoki 10. 
V pritličju se bo dokončno uredila kuhinja, dogradila se bo terasa. 
V nadstropju se bo uredila nova igralnica za prvo starostno obdobje, z garderobo za pripadajočo igralnico z možnostjo 
preureditve za drugo starostno obdobje (24 prostorov za oblačila).Uredil se bo kabinet za sredstva in za individualno 
delo , garderobe za  vzgojiteljice in prostor za čistila. 
Za dostop do nadstropja bo potrebno zgraditi zunanje stopnišče. 
Prav tako bo potrebno zgraditi stopnišče do kleti ki jo bo potrebno urediti za skladišče igral in igrač. 
Objekt se bo energetsko saniral.(fasadni ovoj, zamenjava kurilne naprave) 
Uredile se bodo tudi zunanje površine okoli objekta vključno z dovozom za dostavo hrane do vrtca. 
 

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 25.000 € 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 170.000 € 

Sredstva so namenjena za obnove tlakov na terasi vrtca pri OŠ železniki in terase vrtca v Selcih.Za obnovo terase v 
Selcih bomo sredstva pridobili iz naslova bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi saj je bila terasa 
sanirana leta 2010. 

420801 Investicijski nadzor 4.000 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 € 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 19.488 € 

Osnovna šola bo glede na razpoložljiva sredstva pripravila prioritetni seznam vlaganj za vrtec, saj je celotni načrt 
potreb za leto 2016 preobširen. 

19005 Investicije Antonov vrtec 2.560 € 

Sredstva so namenjena za nakup hladilnika, projektorja, projekcijskega platna in električno nastavljive dvižne mize. 

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.560 € 

19033 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 40.000 € 

V skladu z navodilom Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, št. 4102-80/2017/1, se popusti pri plačilu 
razlike med ceno programov in plačili staršev morajo evidentirati na svoji postavki. Tu gre za posebne ugodnosti 
staršev pri začasnem izpisu otroka zaradi bolezni, pri začasnem izpisu otroka v času letnih dopustov in razlike v ceni 
programov v Antonovem vrtcu (višja ekonomska cena in nižja cena za starše). 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 40.000 € 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 369.704 € 

19039001 Osnovno šolstvo 347.328 € 

19006 Dodatni programi v OŠ Železniki 102.215 € 

V občini Železniki deluje centralna osnovna šola v Železnikih in štiri podružnice: Selca, Dražgoše, Sorica in Davča. 
Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka v 33 oddelkih s 705 učenci (kar je pet učencev več in en oddelek manj kot 
preteklo šolsko leto ). V Železnikih je 559 učencev v 22 oddelkih (kar je 14 učencev več kot preteklo šolsko leto), v 
Selcih 98 učencev v petih oddelkih (10 učencev manj in en oddelek manj kot lani), v Dražgošah 15 učencev v dveh 
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oddelkih (dva učenca manj kot preteklo šolsko leto), v Davči 15 učencev  v dveh oddelkih (enako kot lani) in v Sorici 
18 učencev v dveh oddelkih (trije učenci več preteklo šolsko leto). Na podružnicah je skupno 146 učencev v 11 
oddelkih (devet učencev manj in en oddelek manj kot preteklo šolsko leto). 

Na centralni šoli v Železnikih, v podružnici Selca in Davča je organizirano varstvo vozačev. 

V proračunu so v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja vključena sredstva za: 

1. izvajanje nadstandardnih programov osnovne šole:  

  - čipkarske šole za polni delovni čas – eno delovno mesto,  

  -  dodatni učitelj športa v 1. triletju, 0,42  delovnega mesta 

  - zaradi zagotovitve zakonskih normativov pri urah plavanja moramo v vsakem oddelku na razredni stopnji imeti 
vsaj še enega učitelja športne vzgoje,    

   skupaj 0,57  delovnega mesta,  

  -  dodatni učitelj športa v 7. in 8. razredu, 0,57  delovnega mesta 

2. varstvo vozačev povprečno 175 ur mesečno. 

3. delna zaposlitev hišnika - 0,22 delovnega mesta. 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 102.215 € 

19007 Materialni stroški OŠ Železniki 111.630 € 

Planirana so sredstva za materialne stroške in sicer stroške delovanja in vzdrževanja (najemnina za bazen in športno 
dvorano, električna energija, ogrevanje, plin, telefon, komunalni stroški, zavarovanje). 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 111.630 € 

19009 Stroški tekmovanj OŠ Železniki 2.155 € 

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov tekmovanj osnovne šole na regionalni in državni ravni. Omenjena 
sredstva se bodo nakazovala šoli na podlagi dejanskih stroškov tekmovanj. 

Sem so vključena tudi sredstva za prevoze na športna tekmovanja. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.155 € 

19010 Sofinanciranje projektov in mednarodno sodelovanje 2.231 € 

OŠ Železniki je vključena v vrsto državnih projektov (eko šola, šolska shema, rastem s knjigo, zdrav življenjski slog, 
šolski učni vrtovi), izvaja program prometne vzgoje Jumicar in sodeluje na mednarodnih festivalih. 

Občina pokrije del stroškov teh projektov. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.231 € 

19011 Investicije OŠ Železniki 62.560 € 

Osnovna šola Železniki je pripravila seznam vlaganj v matično šolo in podružnice. Glede na razpoložljiva sredstva bo 
šola pripravila prioriteto za realizacijo plana. 

Predlagajo nakup in investicijska vlaganja: prenovo sanitarij v Železnikih, ureditev kuhinje in opremo za kuhinjo za 
PŠ Sorica, računalniško opremo za vse podružnice, brezžično omrežje za podružnice. 

Sredstva so namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo OŠ ŽELEZNIKI- 2.FAZA (ureditev 
dodatnih učilnic in pripadajočih prostorov v mansardi šole). 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 € 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo OŠ ŽELEZNIKI- FAZA (ureditev dodatnih 
učilnic in pripadajočih prostorov v mansardi šole). 
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432300 Investicijski transferi javnim zavodom 52.560 € 

19014 Dodatni program OŠ Jela Janežiča 5.685 € 

Nadstandardni program vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje program, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Z nadstandardnim programom lahko ponudimo učencem strokovne delavce za kvalitetno 
strokovno delo in operativno podporo. 

Planirana so sredstva za delno pokrivanje stroškov nadstandardnega programa, ki ga sestavlja: 0,25 delovnega mesta 
logopeda za govorno jezikovne težave, računalničar (10 ur na teden), senzorna integracija (dve uri na teden), jutranje 
varstvo za vse učence (pet ur na teden), fizioterapija za učence z izrazitimi gibalno razvojnimi težavami (individualno 
delo, ki ga izvajajo strokovnjaki iz Zdravstvenega doma Škofja Loka, v obsegu do 11 ur tedensko) ter 0,8 delovnega 
mesta računovodje (zaradi povečanega obsega dela, ki je posledica večjega števila zaposlenih strokovnih delavcev, 
ki opravljajo dodatno strokovno pomoč in specialno rehabilitacijskega pedagoga in logopeda). Celotni nadstandardni 
program financirajo vse občine ustanoviteljice, ki si strošek delijo.  

Delež občine je določen na podlagi števila vključenih otrok iz občine (vseh otrok iz občin ustanoviteljic je 97, iz občine 
Železniki 20). 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.685 € 

19015 Materialni stroški OŠ Jela Janežiča 8.928 € 

Ustanovitelji javnega zavoda OŠ Jela Janežiča (občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri) so po Odloku 
o ustanovitvi in Pogodbi o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda OŠ Jela Janežiča, ki so ga sprejeli, 
dolžni zagotavljati sredstva za delovanje zavoda, razen tistih, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Predvidena so sredstva za materialne stroške prostora in druge stroške, vezane na šolski prostor, in sicer v višini 
20,62 % od skupnih planiranih stroškov šole. Delež občine je določen na podlagi števila vključenih otrok iz občine 
(vseh otrok iz občin ustanoviteljic je 97, iz občine Železniki 20). 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.928 € 

19016 Investicije OŠ Jela Janežiča 7.423 € 

Predvidena so sredstva za nabavo nujno potrebnih osnovnih sredstev. Občine ustanoviteljice si delijo posamezni 
strošek po ključu iz delitvene bilance (delež Občine Železniki je 15,86 %). 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.423 € 

19025 Investicija PŠ Dražgoše 42.336 € 

Na proračunski postavki so tudi sredstva v višini 42.336 EUR, ki so zadržana  kot garancija za garancijsko dobo v 
okviru prve faze obnove zaradi stečaja izvajalca Gradbinec Gip iz Kranja. 

420401 Novogradnje 42.336 € 

19026 Energetska sanacija  OŠ Železniki, PŠ Dražgoše, PŠ Selca 2.000 € 

Sredstva so namenjena za potrebe monitoringa in za izdelavo poročila o doseganju prihrankov v energetsko saniranih 
objektih. 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000 € 

19034 Zasebne osnovne šole 165 € 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne 
programe osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo sredstva iz  proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo z 
zakonom določene pogoje. 
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Zasebni šoli, ki pogoje izpolnjuje, se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja 
za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in 
opremo. 

Zasebno šolo obiskuje en učenec iz občine Železniki. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 165 € 

19039002 Glasbeno šolstvo 22.376 € 

19018 Materialni stroški in najemnina v Glasbeni šoli Škofja Loka 12.067 € 

Glasbena šola Škofja Loka pridobiva sredstva za delovanje od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, preko 
šolnin in nekaj malega od najemnin. Kot ustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Škofja Loka je Občina Železniki 
dolžna pokrivati materialne stroške, katerih šola z omenjenimi  prihodki ne more pokriti, in sicer v deležu iz delitvene 
bilance. 

Mesečna najemnina za Puštalski grad v skladu s pogodbo znaša 6.000,00 evrov. Najemnina za posamezno občino se 
plačuje v deležu glede na število učencev, ki iz posamezne občine ustanoviteljice obiskujejo pouk v Puštalskem gradu, 
ob dodatnem  upoštevanju določenih skupnih stroškov (prostori uprave in zbornica, sejna soba). Glasbeni pouk v 
Puštalskem gradu obiskuje v šolskem letu 2018/2019 14 učencev iz občine Železniki. 

V okviru Glasbene šole Škofja Loka deluje tudi oddelek za plesno pripravnico in balet v Železnikih (24 učenk iz 
Železnikov) in v Škofji Loki (4 učenke iz Železnikov) ter oddelek za tolkala v Gasilskem domu Škofja Loka (en učenec 
iz Železnikov). Občina bo zagotavljala sredstva za najemnino teh objektov v izračunanem deležu. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.067 € 

19019 Nadomestilo stroškov delavcem v Glasbeni šoli Škofja Loka 8.881 € 

V skladu z drugo alinejo prvega ostavka 82. člena ZOFVI se glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov 
delavcem (regres za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, stroški za službena potovanja) zagotavljajo iz 
sredstev lokalne skupnosti. 

Glasbena šola Škofja Loka je doslej te stroške pokrivala iz prispevka staršev za materialne stroške osnovnega 
glasbenega izobraževanja. Ključ delitve teh stroškov je ustanoviteljski delež, dokler občine ustanoviteljice ne 
dogovorijo drugačnega ključa (za Občino Železniki 15,86 %). 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.881 € 

19020 Nakup opreme glasbene šole 1.428 € 

Predvidena so sredstva za nakup glasbenih inštrumentov, katere sofinancirajo vse občine ustanoviteljice. Izbor bo 
predlagan s strani učiteljskega zbora glede na potrebe in prioriteto. 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.428 € 

1905 Drugi izobraževalni programi 6.000 € 

19059001 Izobraževanje odraslih 6.000 € 

19035 Lokalno učno središče Železniki 6.000 € 

Ljudska univerza Škofja Loka izvaja v občini Železniki izobraževanja za odrasle, ki so zelo dobro obiskana in so za 
udeležence brezplačna. V Kulturnem domu Železniki je vzpostavljeno Lokalno učno središče Železniki. Programi se 
financirajo s sredstvi, ki jih Ljudska univerza pridobi na raznih razpisih, v veliki meri pa tudi s sredstvi občine. Potekajo 
jezikovni tečaji na različnih nivojih (nemščina, angleščina, francoščina, španščina), tečaj kvačkanja, šivanja,  o 
pametnih telefonih, urejanje fotografij s pomočjo računalnika, oblikovanje gline, računalniški tečaji. 
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411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.000 € 

1906 Pomoči šolajočim 449.736 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 448.736 € 

19021 Sofinanciranje šole v naravi v OŠ Železniki 3.505 € 

Osnovna šola bo organizirala poletno šolo v naravi za učence 5. razredov v septembru v Zatišju (Bašanija pri Savudriji),  
zimsko šolo v naravi za šestošolce na Kopah na Pohorju in naravoslovni teden za učence 8. razreda v okviru CŠOD 
(Centra šolskih in obšolskih dejavnosti) v dom Soča Tolmin. 

Sredstva so namenjena izvedbi zimske šole v naravi (sredstva za plače za dodatno delo v zimski šoli v naravi) in 
subvencioniranju prispevka staršev socialno ogroženih družin za zimsko šolo v naravi in za naravoslovni teden. 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.505 € 

19022 Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin v OŠ Železniki 2.231 € 

Osnovna šola ima učbeniški sklad, katerega redno posodablja in dopolnjuje z nakupom novih izdaj učbenikov in 
drugih učnih pripomočkov za uporabo v šoli. S tem precej razbremenijo šolske torbe učencev. Občina zagotavlja del 
sredstev za te nove nakupe. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.231 € 

19023 Šolski prevozi 441.000 € 

Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoz 
učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot štiri kilometre. 

Učenec pa ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 
prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena 
varnost učencev na poti v šolo. 

Število vseh otrok vozačev v občini je 342. Organizirane prevoze otrok opravlja osem prevoznikov, ki so izbrani na 
osnovi javnega razpisa. 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 441.000 € 

19031 Šolski prevoz na plavanje in zdrav.vzgojo iz podružnic 2.000 € 

Učenci s podružnic imajo v programu pouk plavanja v obsegu deset ur letno, v podružnici Selca pa poleg tega izvajajo 
tudi program zdravstvene telesne vzgoje v plavalnem bazenu. Sredstva so predvidena za financiranje stroškov 
prevoza učencev iz podružnic v bazen v Železnike. 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 2.000 € 

19069003 Štipendije 1.000 € 

19024 Šolnine - Jobsov sklad 1.000 € 

V letu 2018 je Občina Železniki sprejela Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in 
plesalcev – Jobstov sklad. Občina bo v septembru objavila javni razpis za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih 
mladih glasbenikov in plesalcev, na katerega se lahko prijavijo nadarjeni mladi iz občine Železniki, ki so bili v 
preteklem šolskem letu uspešni na glasbenem ali plesnem področju. Namen sofinanciranja je vzpodbujanja glasbene 
in plesne dejavnosti mladih. Predmet sofinanciranja so šolnine glasbenih in plesnih šol doma in v tujini, izposoje 
inštrumentov, stroški udeležbe na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih in dotacije 
za nakup inštrumenta (le v primeru, da razpisana sredstva niso bila v celoti razdeljena za sofinanciranje ostalih 
vsebin). 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000 € 
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20 SOCIALNO VARSTVO 292.694 €  
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina je na osnovi Zakona o socialnem varstvu dolžna zagotoviti in financirati pomoč družini na domu. Na 
področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s postopnim povečevanjem dejavnosti 
pomoči na domu, s katero poskušamo čim širšemu krogu starejših občanov nuditi potrebno oskrbo doma oziroma 
v domačem varstvu. Vsem starejšim, ki ne morejo in ne želijo več bivati v domačem okolju, bo še naprej na 
razpolago možnost institucionalnega varstva, toda ne še v naši občini. Večinoma se starejši odločajo za Dom 
starejših v Škofji Loki.  

Nekateri med oskrbovanci domov nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo oskrbnine, zato jim na podlagi odločbe 
CSD o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva Občina plačuje del storitve. 

Staršem novorojencev občina na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob 
rojstvu otroka dodelili prispevek v višini 200 evrov. 
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Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe imajo pravico do izbire družinskega 
pomočnika. Materialno ogroženim družinam ali posameznikom bomo dodelili enkratne denarne pomoči za 
prebroditev hude materialne stiske. Prav tako bomo s subvencioniranimi najemninami omogočili plačilo najemnin 
za neprofitna stanovanja najbolj ogroženim. Omogočili bomo brezplačne prevoze otrok s posebnimi potrebami v  
razvojni vrtec, osnovno šolo s prilagojenim programom ter varstveno delovni center. Nekaj sredstev bomo preko 
javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij. 

2002 Varstvo otrok in družine 18.971 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.971 € 

20001 Darilo ob rojstvu otroka 16.000 € 

Ob rojstvu novorojenca bomo staršem na podlagi njihove pisne vloge dodelili enkratni denarni prispevek v višini 200 
evrov. Pogoji in postopek za pridobitev denarnega prispevka so določeni v Pravilniku o dodelitvi enkratnega 
denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka. 

411103 Darilo ob rojstvu otroka 16.000 € 

20002 Dejavnost Varne hiše Gorenjska 2.971 € 

V okviru Društva za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, je bila sredi leta 2003 odprta Varna hiša Gorenjske, 
z letom 2011 pa še Materinski dom Gorenjske. 

Na osnovi pogodbe o financiranju dejavnosti Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja na Gorenjskem, vse občine 
skupaj zagotavljajo 20 % stroškov dela in poslovanja (to so stroški vodje, dveh strokovnih delavcev ter materialni 
stroški) , 80 % stroškov pokrijejo s prihodki iz državnega proračuna. 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.971 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 273.723 € 

20049001 Centri za socialno delo 9.000 € 

20006 Programi humanitarnih in invalidskih organizacij 9.000 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov občinskih in medobčinskih društev in humanitarnih organizacij, ki 
opravljajo socialno, zdravstveno in izobraževalno dejavnost. Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov 
humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki, bo občina objavila javni 
razpis za sofinanciranje programov. Občina bo z izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju programov. 

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000 € 

20049002 Socialno varstvo invalidov 111.423 € 

20004 Varstvo telesno in duševno prizadetih 89.500 € 

Sredstva so namenjena za stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami v OŠ Jela Janežiča v Škofjo Loko, ki jih 
opravlja Sožitje-društvo za pomoč duševno prizadetim Škofja Loka, ter za stroške prevoza ene odrasle osebe v 
delavnico pod posebnimi pogoji v Centru slepih v Škofji Loki. 

Del sredstev je predviden za plačilo storitve institucionalnega varstva za tri mlajše invalidne osebe, nameščene v 
stanovanjsko skupino kot eno od oblik institucionalnega varstva. 

Sem so vključena sredstva za oskrbnine v posebnih socialnih zavodih, ki vključujejo plačilo in doplačilo oskrbnin za 
dva varovanca v zavodih za varstvo in usposabljanje težje in težko duševno prizadetih oseb.   

Na podlagi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev se odraslim osebam z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju zagotavljajo še posebne oblike varstva, med drugim tudi bivanje zunaj institucije z 
individualnim paketom storitev, ki se izvaja na podlagi individualnega načrta. 
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411909 Regresiranje oskrbe v domovih 56.100 € 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 33.400 € 

20014 Dnevni center ŠENT Škofja Loka 923 € 

Dnevni center ŠENT Škofja Loka za osebe s težavami v duševnem zdravju predstavlja dopolnitev javne službe 
socialnega varstva na področju pomoči za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce. Deluje od junija 
2009. Občine s področja Upravne enote Škofja Loka so podpisale pismo podpore in zagotavljajo sofinanciranje plačila 
najemnine za prostore za delovanje Šenta v Škofji Loki. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 923 € 

20015 Program javnih del-sociala 12.000 € 

Občina Železniki je naročnica programa javnega dela Družabništvo in spremljanje, ki ga izvaja Center slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka, ter programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, ki ga izvaja 
Varstveno delovni center Kranj. Predvidevamo, da bomo v letu 2019 na ta način omogočili zaposlitev dvema 
brezposelnima osebama s III. stopnjo strokovne izobrazbe, od tega vsaj eni invalidni osebi. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 12.000 € 

20017 Družinski pomočnik 9.000 € 

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravica do izbire družinskega pomočnika 
je pravica, ki jo ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko ovirana oseba, ki 
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Družinski pomočnik mora imeti stalno prebivališče isto kot 
invalidna oseba oziroma je to eden od družinskih članov. Ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini 
minimalne plače. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu se pravica do družinskega pomočnika financira iz proračuna 
občine.  Za leto 2019 je predvideno, da bo na podlagi mnenja invalidske komisije CSD izdal odločbo  za enega 
družinskega pomočnika. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000 € 

20049003 Socialno varstvo starih 128.000 € 

20007 Bivanje starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih 70.000 € 

Za doplačilo oskrbnin so planirana sredstva za deset oskrbovancev iz občine Železniki, ki so nameščeni v domovih po 
Sloveniji. Podlaga za doplačilo oskrbnine za posameznika je odločba o oprostitvi plačila institucionalnega varstva, ki 
jo izda CSD. Potrebe se spreminjajo iz meseca v mesec, zato je planiranje zgolj okvirno. 

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 70.000 € 

20008 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 48.000 € 

Dejavnost izvajanja pomoči družini na domu za občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri se je z dnem 
1. 7. 2015 z dosedanjega izvajalca CSD Škofja Loka prenesla na Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. 
Sklep o prenosu je sprejel občinski svet Občine Železniki na 6. seji dne 4. 6. 2015. 

Storitev je namenjena starim in invalidnim občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem okolju, vendar pa se zaradi starosti in bolezni ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo sami ali pa zanjo nimajo možnosti. 

Planirana sredstva pokrivajo v celoti delo 1,75 socialne oskrbovalke in delno stroške strokovne delavke, ki opravlja 
vodenje, koordiniranje in strokovno pripravo v zvezi s sklepanjem dogovorov. Trenutno je za območje občine 
Železniki zaposlena ena socialna oskrbovalka za polni delovni čas in ena za 75% delovnega časa (6 ur dnevno). 
Prispevek za uporabnika za uro pomoči na domu je bil potrjen na občinskem svetu dne 24. 5. 2017 in znaša 5,00 
evrov. Plačani prispevki uporabnikov so že upoštevani v zmanjšanju stroška celotne dejavnosti. 
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411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 48.000 € 

20018 Mreža starosti prijaznih občin 10.000 € 

Občina Železniki je že v letu 2017 na podlagi sklepa občinskega sveta pristopila k projektu »sistem grozd« -manjši 
domovi, gerontološki centri v lokalni skupnosti. 

Sedaj pa se odloča, da bo v naslednjih letih posvetila več pozornosti pravočasnemu reševanju perečih nalog ob 
staranju prebivalstva; pri tem vstopa v družbo občin in mest po Evropi in ostalem razvitem svetu, ki se ob tem 
povezujejo v svetovno in slovensko mrežo Starosti prijazna mesta in podeželske skupnosti. Koordinator slovenske 
mreže je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. V letu 2018 se je pričel izvajati tečaj 
za družinske in druge neformalne oskrbovalce v izvedbi Inštituta Antona Trstenjaka, katerega naročnik in plačnik je 
Občina Železniki. Tečaj bo potekal še v letu 2019. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.000 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 25.300 € 

20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 10.000 € 

Na osnovi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Železniki bo občina v sodelovanju s komisijo za 
reševanje vlog za dodelitev občinske denarne pomoči na podlagi vlog občanov dodelila denarne pomoči materialno 
ogroženim posameznikom. 

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 € 

20011 Pomoč pri uporabi stanovanja - subvencioniranje najemnin 11.500 € 

Na podlagi Stanovanjskega Zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, so 
upravičenci do subvencionirane najemnine najemniki neprofitnih in profitnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni 
cenzus. 

411920 Subvencioniranje stanarin 11.500 € 

20012 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 1.800 € 

Na osnovi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora Občina poravnati stroške pokopa umrlega, če ni dedičev 
ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.800 € 

20013 Zdravstvena letovanja za otroke 2.000 € 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje letovanja za približno 25 zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine 
Železniki  v višini 1/3 cene. Ostali delež prispeva Zavod za zdravstveno zavarovanje in starši. Odobrena sredstva 
razporeja CSD Škofja Loka in sicer na osnovi ugotovitve socialnega in ekonomskega stanja družine. 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.000 € 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 18.000 €  

EUR

LETO 2010 25.375              

LETO 2011 55.851              

LETO 2012 58.076              

LETO 2013 35.163              

LETO 2014 44.929              

LETO 2015 30.804              

LETO 2016 22.500              

LETO 2017 21.240              

LETO 2018 19.200              

LETO 2019 18.000              
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Železniki, z namenom financiranja večjih investicij, v skladu z veljavno zakonodajo in soglasjem Vlade RS, 
Ministrstva za finance, najema dolgoročne kredite. S tem so investicije lahko zaključene hitreje, kot če bi jih občina 
financirala iz sredstev proračuna. Naloga občine je, da se sprejete obveznosti iz naslova kreditov v pogodbenih 
rokih redno plačuje. 

2201 Servisiranje javnega dolga 18.000 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 18.000 € 

22006 Odplačilo kredita za investicije 2009-SKB 2.500 € 

Kredit za investicije proračuna 2009 -SKB 

V letu 2009 je občina najela kredit v višini 1 mio EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 133.292,08 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 100.005 EUR, znesek obresti pa 2.500 EUR. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.500 € 

22007 Odplačilo kredita za investicije 2010-DEŽELNA BANKA 3.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2010-DEŽELNA BANKA 

V letu 2010 je občina najela kredit v višini 1 mio EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 233.333,64 EUR.  
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Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 100.000 EUR znesek obresti pa 3.000 EUR. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 3.000 € 

22008 Odplačilo kredita  za investicije 2011-UNICREDIT BANKA 2.500 € 

Kredit za investicije proračuna 2011-UNICREDIT BANKA  

V letu 2011 je občina najela kredit v višini 600.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 200.000 EUR  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 60.000 EUR znesek obresti pa 2.500 EUR. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.500 € 

22009 Odplačilo kredita za investicije 2014-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 5.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2014-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V letu 2014 je občina najela kredit v višini 400.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 253.333,48 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 40.000 EUR, znesek obresti pa 5.000 EUR. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 5.000 € 

22011 Odplačilo kredita za investicije leta 2017-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 3.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2017-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V  letu 2017 je občina najela kredit v višini 500.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 462.499,97 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 50.000 EUR, znesek obresti pa 3.000 EUR. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 3.000 € 

22013 Odplačilo kredita za investicije leta 2018-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 2.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2018-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V  letu 2018 je občina najela kredit v višini 300.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 30.000 EUR, znesek obresti pa 2.000 EUR. 

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2.000 € 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  1.651.758 €  

 

 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Z intervencijskim programom želimo sanirati zemeljske plazove in urediti hudourniške struge ob občinskih cestah, 
s čimer bomo vzpostavili pogoje za obnovo cestnega telesa in zagotovili prevoznost cest. 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 1.623.758 € 

23029001 Rezerva občine 86.000 € 

23001 Proračunska rezerva 86.000 € 

Na podlagi zakona o javnih financah in  odloka o proračunu občina oblikuje proračunsko rezervo v višini 1,5% 
prihodkov proračuna. Proračunska rezerva je namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. 

409100 Proračunska rezerva 86.000 € 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.537.758 € 

23002 Sanacija plazov 1.537.758 € 

Sredstva v višini 2.080 EUR so namenjena za izdelavo PZI za ureditev hudournika v Matevžkovi grapi (Potok) 

Sredstva v višini 1,535.678 EUR so namenjena za Sanacijo plazu Dražgoše v območju LC 494121 in šestih hiš. 

Celotna vrednost investicije Plaz Dražgoše 1.578.487,79 EUR, financiranje  

državni denar 1.285.568, 14 EUR 

nadzor: 25.000 EUR 

varnostni načrt: 2.190 EUR  

EUR

LETO 2010 1.970.554

LETO 2011 1.496.562

LETO 2012 978.221

LETO 2013 414.232

LETO 2014 418.794

LETO 2015 542.976
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LETO 2018 285.333

LETO 2019 1.651.758
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420401 Novogradnje 1.508.488 € 

420801 Investicijski nadzor 25.000 € 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.270 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 28.000 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 28.000 € 

23005 Tekoča proračunska rezerva 28.000 € 

Na podlagi zakona o javnih financah in  odloka o proračunu občina oblikuje tekočo proračunsko rezervo v višini 0,5 
% od prihodkov proračuna. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

409000 Splošna proračunska rezervacija 28.000 € 
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5001 KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA  87.166 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  4.020 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.020 € 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.020 € 
06101 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 4.020 € 

402000 Pisarniški material in storitve 90 € 
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 10 € 
402199 Drugi posebni materiali in storitve 100 € 
402200 Električna energija 900 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.550 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300 € 
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 50 € 
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20 € 
402999 Drugi operativni odhodki 1.000 € 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  49.700 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 49.700 € 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 48.100 € 
13101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 48.100 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 41.600 € 
420401 Novogradnje 6.500 € 

13029004 Cestna razsvetljava 1.600 € 
13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 1.600 € 

402200 Električna energija 600 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000 € 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  1.175 €  

1603 Komunalna dejavnost 1.175 € 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 775 € 
16103 Pokopališča in mrliške vežice 775 € 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 255 € 
402204 Odvoz smeti 320 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 400 € 
16104 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč 400 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 400 € 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  32.271 €  

1803 Programi v kulturi 32.271 € 
18039005 Drugi programi v kulturi 32.271 € 
18102 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 32.271 € 

420501 Obnove 26.598 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.673 € 
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS38.353 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  14.453 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 14.453 € 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 14.453 € 
06201 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 14.453 € 

402000 Pisarniški material in storitve 200 € 
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 100 € 
402009 Izdatki za reprezentanco 500 € 
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 20 € 
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 1.000 € 
402200 Električna energija 200 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.814 € 
402204 Odvoz smeti 250 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200 € 
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 186 € 
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 800 € 
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 10 € 
402999 Drugi operativni odhodki 700 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.473 € 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  10.500 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 10.500 € 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.000 € 
13201 Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 5.000 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000 € 

13029004 Cestna razsvetljava 5.500 € 
13203 Upravljanje intekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 2.500 € 

402200 Električna energija 2.000 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 € 

13204 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v KS 3.000 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000 € 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  13.400 €  

1603 Komunalna dejavnost 13.400 € 
16039001 Oskrba z vodo 10.400 € 
16201 Tekoče vzdrževanje vodovoda 10.400 € 

402200 Električna energija 1.200 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.200 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 3.000 € 
16213 Športna igrišča Dolenja vas 3.000 € 

402200 Električna energija 1.350 € 
402203 Voda in komunalne storitve 150 € 
420401 Novogradnje 1.500 € 
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE -RUDNO
 27.189 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  2.626 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.626 € 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.626 € 
06301 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 2.626 € 

402000 Pisarniški material in storitve 150 € 
402009 Izdatki za reprezentanco 500 € 
402200 Električna energija 180 € 
402204 Odvoz smeti 150 € 
402999 Drugi operativni odhodki 1.646 € 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  19.441 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 19.441 € 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.841 € 
13301 Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 15.841 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.841 € 

13029004 Cestna razsvetljava 3.600 € 
13303 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 3.600 € 

402200 Električna energija 2.400 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200 € 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  5.122 €  

1603 Komunalna dejavnost 5.122 € 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.122 € 
16303 Pokopališča in mrliške vežice 5.122 € 

420401 Novogradnje 5.122 € 
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA 111.322 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  9.051 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.051 € 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.051 € 
06401 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 9.051 € 

402000 Pisarniški material in storitve 350 € 
402009 Izdatki za reprezentanco 250 € 
402099 Drugi splošni material in storitve 200 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve 350 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 100 € 
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 500 € 
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 65 € 
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.216 € 
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20 € 
402999 Drugi operativni odhodki 1.000 € 
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 € 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT URA IN KOMUNIKACIJE  67.921 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 67.921 € 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 47.221 € 
13401 Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 47.221 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 47.221 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.500 € 
13402 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 4.500 € 

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.500 € 
420401 Novogradnje 3.000 € 

13029004 Cestna razsvetljava 16.200 € 
13403 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 11.700 € 

402200 Električna energija 8.100 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.600 € 

13404 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvezljave 4.500 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.500 € 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  34.350 €  

1603 Komunalna dejavnost 34.350 € 
16039001 Oskrba z vodo 17.600 € 
16401 Tekoče vzdrževanje vodovoda 12.600 € 

402200 Električna energija 1.000 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 11.000 € 
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 600 € 

16402 Investicije v vodovodni sistem 5.000 € 

420501 Obnove 5.000 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.750 € 
16403 Pokopališča in mrliške vežice 16.750 € 

402000 Pisarniški material in storitve 200 € 
402200 Električna energija 1.000 € 
402203 Voda in komunalne storitve 300 € 
402204 Odvoz smeti 2.500 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve 300 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 350 € 
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.500 € 
402999 Drugi operativni odhodki 300 € 
420299 Nakup druge opreme in napeljav 300 € 
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420501 Obnove 6.000 € 
 

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SORICA 44.229 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  810 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 810 € 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 810 € 
06501 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 810 € 

402000 Pisarniški material in storitve 200 € 
402001 Čistilni material in storitve 170 € 
402009 Izdatki za reprezentanco 400 € 
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 40 € 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  40.069 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 40.069 € 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 34.869 € 
13501 Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 34.869 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 34.869 € 

13029004 Cestna razsvetljava 5.200 € 
13503 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 2.200 € 

402200 Električna energija 2.000 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200 € 

13504 Investicije v javno razsvetljavo 3.000 € 

420501 Obnove 3.000 € 
16 PROSTORSKO PLANI RANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  3.350 €  

1603 Komunalna dejavnost 3.350 € 
16039001 Oskrba z vodo 2.500 € 
16501 Tekoče vzdrževanje vodovoda 2.500 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.500 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 850 € 
16506 Komunalne naprave 850 € 

402204 Odvoz smeti 850 € 
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI  399.888 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  37.980 €  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 37.980 € 
06029001 Delovanje ožjih delov občin 37.980 € 
06601 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 37.980 € 

402000 Pisarniški material in storitve 300 € 
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 500 € 
402009 Izdatki za reprezentanco 500 € 
402099 Drugi splošni material in storitve 2.500 € 
402200 Električna energija 980 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.500 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.800 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve 200 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250 € 
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 150 € 
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 17.500 € 
402912 Posebni davek na določene prejemke 5.300 € 
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.500 € 
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 100 € 
402999 Drugi operativni odhodki 1.200 € 
420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.000 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 700 € 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  210.270 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 210.270 € 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 174.829 € 
13601 Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 174.829 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 174.829 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.491 € 
13602 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 23.491 € 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000 € 
420501 Obnove 19.491 € 

13029004 Cestna razsvetljava 11.950 € 
13603 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 11.950 € 

402200 Električna energija 2.650 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.300 € 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  100.168 €  

1603 Komunalna dejavnost 92.468 € 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 31.295 € 
16603 Pokopališča in mrliške vežice 31.295 € 

402001 Čistilni material in storitve 100 € 
402200 Električna energija 600 € 
402203 Voda in komunalne storitve 200 € 
402204 Odvoz smeti 2.400 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.100 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 300 € 
402999 Drugi operativni odhodki 500 € 
420401 Novogradnje 19.300 € 
420501 Obnove 4.795 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 2.623 € 
16604 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč 2.623 € 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.623 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 58.550 € 
16606 Komunalne naprave 58.550 € 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.000 € 
402202 Poraba druge energije 700 € 
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402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.700 € 
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.000 € 
402304 Pristojbine za registracijo vozil 200 € 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 800 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.650 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 24.000 € 
420501 Obnove 12.500 € 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.700 € 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 7.700 € 
16607 Tekoče vzdrževanje stanovanj 7.700 € 

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.500 € 
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih 1.200 € 
420501 Obnove 4.000 € 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  51.470 €  

1803 Programi v kulturi 51.470 € 
18039005 Drugi programi v kulturi 51.470 € 
18601 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 13.470 € 

402001 Čistilni material in storitve 1.000 € 
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000 € 
402099 Drugi splošni material in storitve 500 € 
402200 Električna energija 3.500 € 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.000 € 
402203 Voda in komunalne storitve 500 € 
402204 Odvoz smeti 300 € 
402504 Zavarovalne premije za objekte 880 € 
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 790 € 

18602 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 38.000 € 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 500 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 € 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 35.000 € 
420501 Obnove 1.600 € 
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6000 REŽIJSKI OBRAT  414.402 €  

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  296.602 €  

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Cilji, ki jih želimo doseči na področju varovanja okolja in naravne dediščine in h katerim vodi naravnanost 
finančnega načrta programa so: 

-izboljšanje standarda na področju komunalne rabe, 

-zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.  

Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav, njihovim 
dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj. 

V program varovanje okolja in naravne dediščine so vključena 3 področja: urejanje in nadzor pitne vode, ravnanje 
z odpadno vodo, zbiranje in ravnanje z odpadki.  

Na področju oskrbe s pitno vodo, ima za kontrolo kvalitete in varnosti oskrbe, velik pomen notranji nadzor pitne 
vode. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, se del programa izvaja na osnovi zbranih namenskih 
prihodkov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ocenjene vrednosti na 
področju varstva okolja in naravne dediščine, temeljijo na predhodnih ocenah nekaterih že izvedenih projektov, 
predračunskih vrednostih in dosedanjih izkušnjah. 

Zastavljeni cilji v letu 2019: 

EUR

LETO 2010 509.460

LETO 2011 1.050.799

LETO 2012 475.706

LETO 2013 1.066.084

 LETO 2014 1.348.399

 LETO 2015 2.651.855

 LETO 2016 495.051

 LETO 2017 540.788

 LETO 2018 543.078

 LETO 2019 414.402
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• izvajati analize pitne vode  vodovoda Železniki, 

• skrbeti za nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno vodo iz vodovoda Železniki, 

 vzdrževanje kanalizacij v občini Železniki 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 296.602 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 296.602 € 

15707 Čistilna naprava Železniki 56.300 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje in nemoteno delovanje čistilne naprave Železniki (električna energija, 
voda, odpadki, internetna povezava, tekoče vzdrževanje,...) in za nakup osnovnih sredstev. 

402200 Električna energija 22.000 € 
402203 Voda in komunalne storitve 1.800 € 
402204 Odvoz smeti 3.000 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 26.000 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.000 € 

15708 Čistilna naprava Zali log 21.000 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje in nemoteno delovanje čistilne naprave Zali Log in za nakup osnovnih 
sredstev. 

402200 Električna energija 2.500 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.500 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 € 

15709 Kanalizacija Železniki, Zali log 60.500 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje 2 kanalizacijskih sistemov: Železniki, Zali Log (električna energija, tekoče 
vzdrževanje, čiščenje in snemanje kanalizacije,...), za pridobitev uporabnega dovoljenja za določene odseke javne 
kanalizacije in za izdelavo projektne dokumentacije. 

Sredstva v višini 18.000,00 eur so namenjena za izgradnjo fekalne kanalizacije- Studeno zgornji del. 

Sredstva v višini 12.500,00 eur  so namenjena za projektno dokumentacijo Ureditev komunalne infrastrukture Na 
kresu. 

402200 Električna energija 2.000 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000 € 
420401 Novogradnje 18.000 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.500 € 

15710 Dehidracija blata 15.000 € 

Vključena so sredstva za odvoz dehidriranega blata iz čistilne naprave Železniki. 

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 15.000 € 

15711 Obratovalni monitoring odpadnih voda 8.000 € 

Vključena so sredstva za izvajanje meritev obratovalnega monitoringa na čistilnih napravah: Železniki, Zali log, 
Dolenja vas. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.000 € 

15712 Zavarovanje 3.500 € 

Občina Železniki ima zavarovane objekte in naprave režijskega obrata. 
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402504 Zavarovalne premije za objekte 3.500 € 

15720 Čistilna naprava Dolenja vas 91.302 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje in nemoteno delovanje čistilne naprave Dolenja vas (električna energija, 
voda, odpadki, internetna povezava, tekoče vzdrževanje,...) in za nakup osnovnih sredstev. 

Na proračunski postavki so tudi sredstva, ki so zadržana  kot garancija za garancijsko dobo  zaradi stečaja izvajalca 
Primorje d,d, Nova Gorica. 

402200 Električna energija 10.000 € 
402203 Voda in komunalne storitve 500 € 
402204 Odvoz smeti 500 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000 € 
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 40.000 € 
420401 Novogradnje 29.802 € 

15723 Kanalizacija Selca - Dolenja vas 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega sistema Selca – Dolenja vas (električna energija, tekoče 
vzdrževanje, čiščenje in snemanje kanalizacije,...), za novo gradnjo in za pridobitev uporabnega dovoljenja za javno 
kanalizacijo. 

402200 Električna energija 2.000 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000 € 
420401 Novogradnje 8.000 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 € 

15728 Čistilna naprava Spodnje Danje 3.000 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje in nemoteno delovanje čistilne naprave Spodnje Danje (električna 
energija, tekoče vzdrževanje,...). 

402200 Električna energija 1.000 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000 € 

15737 Greznice in MKČN 15.000 € 

Vključena so sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vezane na praznjenje greznic/MKČN na 
območju celotne občine Železniki in delo vzdrževalca na fekalni postaji na ČN Železniki. 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 15.000 € 

15739 MKČN OŠ Davča 500 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje MKČN OŠ Davča. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 € 

15742 MKČN OŠ Dražgoše 500 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje MKČN OŠ Dražgoše. 
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500 € 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  117.800 €  

1603 Komunalna dejavnost 117.800 € 

16039001 Oskrba z vodo 117.800 € 

15717 Analiza pitne vode Železniki 6.500 € 

Vključena so sredstva za analize pitne vode iz javnega vodovoda Železniki (analize se izvajajo mesečno). 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 6.500 € 

16702 Materialni stroški režijskega obrata 20.800 € 

Vključena so sredstva za materialne stroške delovanja Režijskega obrata (pošiljanje položnic in ostale pošte, 
računalniške storitve povezane z daljinskim nadzornim sistemom, sodni stroški,...). 

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 4.500 € 
402007 Računalniške storitve 3.500 € 
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 800 € 
402206 Poštnina in kurirske storitve 8.500 € 
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 3.500 € 

16704 Vodovod Železniki 70.500 € 

Vključena so sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki se nanašajo na javni 
vodovod Železniki. Gre za stroške električne energije, vzdrževanja UV dezinfekcijskih naprav, redna tekoča 
vzdrževalna dela (spremljanje vodostajev posameznih zajetij, redno čiščenje vodovodnih objektov, spiranje 
vodovodnega sistema, menjave ter popravila hidrantov, dezinfekcija vode, sodelovanje z NLZOH Kranj pri rednih 
analizah pitne vode,... ) ter sanacija okvar. Vključena so tudi sredstva za obnovitev in prestavitev obstoječega 
črpališča. 

Sredstva v višini 3.000,00 EUR so namenjena tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za EPC 

Sredstva v višini 29.500,00 EUR so namenjena za obnovitev in prestavitev obstoječega črpališča vključno z ureditvijo 
merilnega mesta za električno energijo. Gre za ukinitev obstoječega in vzpostavitev novega črpališča, ker do 
obstoječega ni dostopa. Novo črpališče bo predvideno v AB izvedbi, vhod skozi kovinska vrata, razdeljeno bo na 
mokri in suhi del, kapacitete ca. 2,0 m3 ter vgrajeno hidropostajo. Za nemoteno oskrbo se vgradita dve črpalki 

402200 Električna energija 8.000 € 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000 € 
420401 Novogradnje 25.000 € 
420801 Investicijski nadzor 2.000 € 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.500 € 

16705 Vzdrževanje vodomerov in priključkov 10.000 € 

Vključena so sredstva za menjavo vodomerov za merjenje porabe pitne vode na javnem vodovodu Železniki. V skladu 
z veljavno zakonodajo je potrebno vodomere zamenjati vsakih 5 let. Menjave vodomerov se izvajajo na podlagi 
pripravljenega plana. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000 € 

16710 Vodohrami, zajetja, zbiralniki 9.000 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnih objektov na javnem vodovodu Železniki (zajetja, vodohrani, 
zbiralniki, jaški) in za novogradnjo. 
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000 € 

420401 Novogradnje 5.000 € 

16716 Vodovod v PŠ Davča 1.000 € 

Vključena so sredstva za tekoče vzdrževanje in nemoteno delovanje vodovoda OŠ Davča (redno čiščenje vodovodnih 
objektov, vzdrževanje filtra in UV dezinfekcijske naprave,...). 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000 € 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -5.000 
€  

4000 OBČINSKA UPRAVA  5.000 €  

14 GOSPODARSTVO 5.000 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetega pravilnika in v skladu z določili Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013. 

Pomoči se dodeljujejo po pravilu „de minimis“. 

Občina Železniki bo tudi v letu 2019 nadaljevala z obstoječimi ukrepi pospeševanja razvoja malega gospodarstva, 
in sicer se sredstva namenjajo za naslednje ukrepe: 

 subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite, 

 naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 

 promocija izdelkov in storitev, 

 svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje, 

 pospeševanja zaposlovanja in samozaposlovanja, 

 pospeševanje izobraževanja, 

 sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 

 

Razvojna agencija Sora, kot poslovno-podporni center za območje škofjeloške regije, izvaja številne projekte, 
katerih koristniki so tudi obrtniki in podjetniki naše občine. 

 

Od leta 2010 v okvir Razvojne agencija Sora spada tudi področje turizma.  

BSC Kranj je regionalna podporna institucija za razvoj gospodarstva, podjetij in podjetništva v Gorenjski regiji. 
Deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, ministrstvi in drugimi institucijami. 

Ključne vsebine delovanja so: regionalni in lokalni razvoj, inovativnost, konkurenčnost in podjetništvo, tehnološki 
razvoj, grozdi, podjetniški inkubator, finančne sheme in svetovanje za mala in srednja podjetja, razvoj podeželja, 
zaposlovanja in razvoj človeških virov.  

Sredstva BSC-ju se namenjajo s ciljem vključevanja občine v regionalne razvojne projekte. Namen vključevanja 
občine v regionalne razvojne projekte je priprava in izvedba razvojnih projektov, usklajenih z Regionalnim 
razvojnim programom Gorenjske. Cilj takšnih projektov je dinamičen in pospešen razvoj Gorenjske, hkrati pa 
predstavljajo osnovo za pridobivanje državnih in evropskih sredstev. 

Razvojna agencija Sora v sodelovanju z občinami in OOZ Škofja Loka podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah omogoča ugodno kreditiranje njihove dejavnosti. Prosilcem v sodelovanju z izbrano banko in 
vlagateljicami dodeljuje ugodne dolgoročne in kratkoročne kredite. O odobritvi  kreditov odloča kreditni odbor 
Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, delovanje katerega je povezano tudi z določenimi stroški.  

V okviru spodbujanja razvoja turizma občina sofinancira turistično dejavnost društev, in sicer na podlagi 
sprejetega pravilnika, sofinancirajo pa se naslednje aktivnosti: 

- redno delovanje ter jubileji, 

- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, 

- oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične ponudbe, 

- ohranjanje dediščine kraja, povezane s turizmom, urejanje in olepševanje okolja ter urejanje turistične 
infrastrukture, 

- organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, 



OBČINA ŽELEZNIKI  PRORAČUN ZA LETO 2019 

 

 97 

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, 

- izobraževanje članov s področja turizma in spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja razvoja turizma, 

- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 

Z označevalnimi in usmerjevalnimi tablami želimo obiskovalcem ponuditi hitro in jasno informacijo (kam in kje), 
v občini pa urediti in poenotiti označevanje. S tem bomo pripomogli k lepšemu in bolj urejenemu izgledu krajev. 

Občina Železniki je lastnik 50-ih kompletov miz in klopi ter petih stojnic za namen uporabe na raznih prireditvah. 
S kompleti in stojnicami upravlja PGD Železniki.  

Z namenom spodbujanja avtodomarskega turizma, torej ustaviti in zadržati popotnike, ki z avtodomi le prečkajo 
našo državo, da bi spoznali turistično-kulinarične lepote Slovenije od blizu, ne z avtoceste in skupne predstavitve 
mreže in vanjo vključenih občin ter enotnega nastopanja na evropski turistični borzi je občina v letu 2014 pristopila 
k projektu »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«.  

Vodilni partner projekta je Občina Mirna, v naši občini pa je zaenkrat predvideno eno urejeno postajališče za 
avtodome, in sicer na Soriški planini, ter 2 postajališči, kjer se je možno ustaviti (pri Gostišču Macesen v Sorici in 
pred Športno dvorano v Železnikih). 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.000 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.000 € 

14013 Dani depoziti RAS za pospeševanje gospodarstva 5.000 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 nakazala depozit na Razvojno agencijo Škofja Loka za subvencioniranje obrestne 
mere v višini 5.000 EUR. 

440401 Dana posojila privatnim podjetjem - dolgoročna posojila 5.000 € 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  -418.125 €  

4000 OBČINSKA UPRAVA  418.125 €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 418.125 €  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Železniki, z namenom financiranja večjih investicij, v skladu z veljavno zakonodajo in soglasjem Vlade RS, 
Ministrstva za finance, najema dolgoročne kredite. S tem so investicije lahko zaključene hitreje, kot če bi jih občina 
financirala iz sredstev proračuna. Naloga občine je, da se sprejete obveznosti iz naslova kreditov v pogodbenih 
rokih redno plačuje. 

2201 Servisiranje javnega dolga 418.125 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 418.125 € 

22006 Odplačilo kredita za investicije 2009-SKB 100.005 € 

Kredit za investicije proračuna 2009 -SKB 

V letu 2009 je občina najela kredit v višini 1 mio EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 133.292,08 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 100.005 EUR, znesek obresti pa 2.500 EUR. 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 100.005 € 

22007 Odplačilo kredita za investicije 2010-DEŽELNA BANKA 100.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2010-DEŽELNA BANKA 

V letu 2010 je občina najela kredit v višini 1 mio EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 233.333,64 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 100.000 EUR znesek obresti pa 3.000 EUR. 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 100.000 € 

22008 Odplačilo kredita  za investicije 2011-UNICREDIT BANKA 60.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2011-UNICREDIT BANKA  

V letu 2011 je občina najela kredit v višini 600.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 200.000 EUR  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 60.000 EUR znesek obresti pa 2.500 EUR. 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 60.000 € 

22009 Odplačilo kredita za investicije 2014-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 40.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2014-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V letu 2014 je občina najela kredit v višini 400.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 253.333,48 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 40.000 EUR, znesek obresti pa 5.000 EUR. 
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550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 40.000 € 

22010 Odplačilo kredita MGRT po pog.C2130-16G300081, Studeno 18.154 € 

Kredit za komunalno infrastrukturo Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturo 

V letu 2016 je občina najela kredit v višini 163.377,44 EUR za investicijo Pločnik Studeno za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 145.224,38 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 18.154 EUR. 

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 18.154 € 

22011 Odplačilo kredita za investicije leta 2017-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 50.001 € 

Kredit za investicije proračuna 2017-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V  letu 2017 je občina najela kredit v višini 500.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 462.499,97 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 50.000 EUR, znesek obresti pa 3.000 EUR. 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 50.001 € 

22012 Odplačilo kredita MGRT po pogodbi C2130-17G300152, cesta Sivar-Logar 19.965 € 

Kredit za komunalno infrastrukturo Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturo 

V letu 2017 je občina najela kredit v višini 179.677 EUR za investicijo Obnova ceste Sivar-Logar za obdobje 10 let. 

Stanje kredita 30.9.2018 je 179.677 EUR.  

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 19.965 EUR. 

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 19.965 € 

22013 Odplačilo kredita za investicije leta 2018-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 30.000 € 

Kredit za investicije proračuna 2018-BANKA INTESA SANPAOLO d.d. 

V  letu 2018 je občina najela kredit v višini 300.000 EUR za investicije v proračunu za obdobje 10 let. 

Znesek vračila glavnice v letu 2019 predstavlja 30.000 EUR, znesek obresti pa 2.000 EUR. 

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 30.000 € 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

1000 OBČINSKI  SVET  1.000 €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.000 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 1.000 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.000 € 

OB146-16-0001  Občinske table 1.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup zastav (občinskih, slovenskih, evropskih). 

PV00 Lastna sredstva 1.000 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 € 

 

4000 OBČINSKA UPRAVA  3.225.297 €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.500 € 

0402 Informatizacija uprave 6.500 € 

04029001 Informacijska infrastruktura 6.500 € 

OB146-16-0002 Nabava informacijske opreme 6.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za nakup računalniške in programske opreme. 

PV00 Lastna sredstva 6.500 € 
4202 Nakup opreme 4.800 € 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.700 € 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.700 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 15.700 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 15.700 € 

OB146-16-0003 Nakup opreme in obnove 15.700 € 

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za nakup pisarniške opreme, drugih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in 
obnove. 

PV00 Lastna sredstva 15.700 € 
4202 Nakup opreme 500 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 200 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 € 

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 111.400 € 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 111.400 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.400 € 
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OB146-16-0004 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 11.400 € 

Namen in cilj 

Na področju zaščite in reševanja se bo oprema nabavljala in vzdrževala v skladu z oceno ogroženosti in uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, in sicer za občinski štab, občinske 
enote in enote v krajevnih skupnostih ter radioamaterje. 

PV00 Lastna sredstva 11.400 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.400 € 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 100.000 € 

OB146-16-0005 Investicije v gasilske prostore in opremo 100.000 € 

Namen in cilj 

Investicijska sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave podvozja za AC 24/80 za PGD Železniki v višini 100.000 
EUR. 

PV00 Lastna sredstva 100.000 € 
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.000 € 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 114.052 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 72.052 € 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 51.100 € 

OB146-18-0038 Razpis dodelitev pomoči kmetijstvo, gozdarstvo, podeželje 51.100 € 

Namen in cilj 

Finančne podpore na področju kmetijstva so namenjene ohranjanju in spodbujanju razvoju kmetijstva in podeželja.  

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva 
usmerjajo preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku, in sicer: 

- pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, ohranjanje 
in razvoj čebelarstva, 

- pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, 

- pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, 

- nove investicije za delo v gozdu, 

- pomoč za šolanje dijakov in študentov na programih s področja kmetijstva in gozdarstva, 

- podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa 

PV00 Lastna sredstva 51.100 € 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 51.100 € 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 20.952 € 

OB146-18-0017 Učilnice v naravi-šolski učni vrtovi 20.952 € 

Namen in cilj 

CLLD Projekt: UČILNICA V NARAVI – ŠOLSKI UČNI VRTOVI 

Sodelujejo Občine Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri 
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Vsebina: 

Učilnica v naravi oziroma šolski učni vrt je sodoben učni in vzgojni pripomoček. Vrt otrokom omogoča neposreden 
stik z naravo in zemljo, fizično in timsko delo ter krepi zavedanje, da delo obrodi oprijemljive rezultate, ki jih lahko 
na koncu tudi pojemo ali predelamo v čaje, marmelade, sokove itd. Otroci so torej aktivno vključeni v učni proces, v 
katerem spoznavajo izvor sveže hrane in pomembnost kakovostne hrane.  

Cilji projekta: 

- vzpostavitev 4 učilnic v naravi -  šolskih učnih vrtov 

- spoznavanje osnov vrtnarjenja in sadjarstva ter spretnosti  

- spoznavanje različnih rastlin in plodov ter njihovo uporabnost v prehranjevanju 

Aktivnosti: 

- vzpostavitev 4 učilnic v naravi oz. šolskih učnih vrtov (fizična vzpostavitev učilnic in vrtov, čebelnjaka, kozolca), 

- izdelava 3 načrtov zasaditve, 

- zasaditev (nakup semen, sadik, orodja, opreme), 

- strokovna podpora pri vrtnarjenju in delu v sadovnjaku, 

- delavnice predelave pridelkov z vrtov in sadovnjakov, 

- delavnice in predavanja za širšo javnost, 

- promocija projekta, 

- koordinacija in vodenje projekta. 

Projekt se bo izvajal v 3 občinah na 4 osnovnih šolah; v Železnikih na Osnovni šoli Železniki. 

 

PV00 Lastna sredstva 6.062 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.062 € 

 

PV02 Evropska sredstva 14.890 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.890 € 

 

1104 Gozdarstvo 42.000 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42.000 € 

OB146-16-0007 Vzdrževanje in gradnja goznih cest 42.000 € 

Namen in cilj 

Občina namenja vsako leto sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje godnih cest in vlak. 

PV00 Lastna sredstva 42.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.000 € 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1.500 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.500 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1.500 € 

OB146-16-0008 Akcijski načrt LEK 1.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za realizacijo Lokalnega energetskega koncepta občine Železniki. 

PV00 Lastna sredstva 1.500 € 
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4021 Posebni material in storitve 1.500 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 715.415 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 715.415 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 699.165 € 

OB146-16-0009 Projekt prenove cest 272.215 € 

Občina Železniki bo v letu 2019 odkupovala zemljišča, po katerih potekajo lokalne ceste in sicer skladno z Načrtom 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Železniki za leto 2019. V letu 2019 bo potekala obnova lokalnih cest 
in javnih poti. 

PV00 Lastna sredstva 272.215 € 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 177.760 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.530 € 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 60.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.925 € 

 

OB146-16-0011 Cestna infrastruktura 39.200 € 

PV00 Lastna sredstva 39.200 € 
4202 Nakup opreme 39.200 € 

 

OB146-18-0026 Povezovalna cesta mimo plavalnega bazena-parkirišče Na Kresu 193.000 € 

Nova povezovalna cesta ob objektu Plavalnega bazena  Železniki  bo povezala regionalno cesto R2-403/1075, Podrošt - 
Češnjica z obstoječim parkiriščem pri večstanovanjskih objektih ulice Na Kresu 21-23.  

Predvidena je izgradnja 70 m ceste, širine 5.0 m s hodnikom za pešce vzdolž levega roba (ob bazenu), ki je nivojsko 
dvignjen 12 cm nad cestiščem. Hodnik za pešce bo širine 1.25 m oz. v območju objekta izveden do objekta. Proti 
parkirišču se izvedejo tudi oporni zidovi in rampa za invalide, ki bo povezala hodnik za pešce s parkiriščem. 

Novo predvideni priključek na R2-403/1075 se bo nahaja na lokaciji obstoječega prehoda za pešce, katerega je potrebno 
zaradi omenjenega posega prestaviti izven območja predvidenega priključka. Zaradi prestavitve prehoda za pešce se bo 
preuredil obstoječi hodnik za pešce, tako se ukinejo obstoječe klančine in se izvedejo na lokaciji novega prehoda za 
pešce. Pločnik vzdolž regionalne ceste se razširi na 1.60 m.  

Obstoječi uvoz iz R2-403/1075 k Plavalnemu klubu se ukine, se zapre s podaljšanjem novo predvidenega hodnika za 
pešce. Uvoz na parkirišče bazena se uredi iz novo predvidene ceste. 

PV00 Lastna sredstva 5.527 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.527 € 

 

PV04 Posojilo MGRT 187.473 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 178.000 € 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.473 € 

OB146-19-0003 Ureditev LC 494082 Ojstri vrh-Sleme-Zg.Golica 194.750 € 

Namen in cilj 

Občina Železniki bo v letu 2018 izvajala dela na LC 494082 Ojstri vrh - Sleme - Zgornja Golica. Gre za asfaltiranje dveh 
odsekov ceste, ki je še makadamska. Na enem odseku so bila že izvedena "groba" pripravljalna dela, na drugem bo 
potrebna rekonstrukcija v celoti. 

PV00 Lastna sredstva 7.277 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.527 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.750 € 
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PV01 Transfer iz državnega proračuna 187.473 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 187.473 € 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 15.000 € 

OB146-19-0021 Izdelava video almanaha občinskih cest 15.000 € 

Z izdelavo video almanaha občinskih cest bomo povečali učinkovitost in zmanjšali stroške številnih poslovnih 
procesov. Ugotovljeno bo dejansko stanje gradbenih elementov ob cesti, dobili bomo evidenco prometne 
signalizacije in javne razsvetljave, iz pisarne bo možno izmeriti širino prometnic in stacionažo. S programom si bomo 
pomagali tako na področju komunale kot prostorskega načrtovanja, pri pripravi mnenj in projektnih pogojev,... 

PV00 Lastna sredstva 15.000 € 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.000 € 

 

13029004 Cestna razsvetljava 1.250 € 

OB146-16-0015 Cestna razsveljava 1.250 € 

PV00 Lastna sredstva 1.250 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.250 € 

 

14 GOSPODARSTVO 29.695 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 23.695 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 23.695 € 

OB146-18-0039 Razpis dodelitev pomoči malo gospodarstvo 23.695 € 

Namen in cilj 

Ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetega pravilnika in v skladu z določili Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 
12. 2013. 

 Pomoči se dodeljujejo po pravilu „de minimis“. 

Sredstva se namenjajo za naslednje ukrepe: 

- subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite, 

- naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 

- promocija izdelkov in storitev, 

- svetovalne storitve, izobraževanje, usposabljanje, 

- pospeševanja zaposlovanja in samozaposlovanja, 

- pospeševanje izobraževanja, 

- sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa 

PV00 Lastna sredstva 23.695 € 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 23.695 € 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 6.000 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.000 € 

OB146-16-0016 Razv. tur.infr.-turistični znaki in kažipoti 6.000 € 

Namen in cilj 

Občina Železniki bo v letu 2018 nadaljevala z označevanjem krajev v občini Železniki. Na tej postavki so zajeti stroški 
izdelave elaborata in postavitve označevalnih tabel. Cilj je postaviti obvestilne table. 
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PV00 Lastna sredstva 6.000 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.000 € 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 25.500 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 25.500 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 25.500 € 

OB146-16-0017 Zbirni center Železniki 10.000 € 

Namen in cilj 

Vključena so sredstva za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra Studeno in sredstva za nakup osnovnih sredstev. 

PV00 Lastna sredstva 10.000 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000 € 

 

OB146-16-0019 Ekološki otoki 4.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za obnovo oziroma ograditev ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij). 

PV00 Lastna sredstva 4.500 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.500 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 € 

 

OB146-17-0001 Odlagališče Draga v obdobju zaprtja 11.000 € 

Namen in cilj 

Občina Železniki mora kot solastnica v deležu plačati zaprtje deponije Draga. 

PV00 Lastna sredstva 11.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 229.666 € 

1603 Komunalna dejavnost 188.666 € 

16039001 Oskrba z vodo 15.000 € 

OB146-16-0021 Vaški vodovodi 15.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena sofinanciranju vaških javnih vodovodov. 

PV00 Lastna sredstva 15.000 € 
4202 Nakup opreme 15.000 € 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16.000 € 

OB146-18-0028 Mrliške vežice Dražgoše 16.000 € 

PV00 Lastna sredstva 16.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.000 € 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 37.916 € 
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OB146-16-0024 Športna igrišča-Rovn 4.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva v višini 4.000 EUR se namenijo za nakup opreme za Športni park Rovn. 

PV00 Lastna sredstva 4.000 € 
4202 Nakup opreme 4.000 € 

 

OB146-17-0023 Kolesarska pot Železniki-Dolenja vas 30.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije. 

PV00 Lastna sredstva 30.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000 € 

 

OB146-19-0008 Loška kolesarska pot 2.206 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije; 

- Za Loško kolesarsko pot 

PV00 Lastna sredstva 2.206 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.206 € 

 

OB146-19-0009 Gorenjsko kolesarsko omrežje 1.710 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije; 

- Za Gorenjsko kolesarsko omrežje 

PV00 Lastna sredstva 1.710 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.710 € 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 119.750 € 

OB146-16-0058 Izgradnja pločnika in infrastrukture v naselju Studeno 3.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za tehnični pregled s strani Direkcije za ceste in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 € 

 

OB146-17-0009 Ureditev AP in pločnika v naselju Rudno 24.920 € 

Namen in cilj 

V letu 2019 bo Direkcija za infrastrukturo (v imenu RS) urejala avtobusno postajališče na državni cesti v naselju 
Rudno. Podpisan je bil sporazum o sofinanciranju, na podlagi katerega občina Železniki plača 34,920,73 EUR, RS pa 
141.592,39 EUR. Občina je že plačala projekt, tako da mora plačati še 24.920,73 EUR. 

PV00 Lastna sredstva 24.920 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.920 € 
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OB146-18-0033 Ekonomsko poslovna cona Alples-regionalna cesta 25.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za dokončno poplačilo izgradnje križišča v EPC Alples. 

PV00 Lastna sredstva 25.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000 € 

 

OB146-19-0001 Ureditev vaškega jedra Sorica 24.330 € 

Namen in cilj 

Izdelava PZI - cesta skozi vaško središče Sorica v znesku 24.330 EUR 

PV00 Lastna sredstva 24.330 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.330 € 

 

OB146-19-0002 Ureditev vaškega jedra Zali log 5.000 € 

Namen in cilj 

Izdelava PZI - ureditev priključka JP in pločnik Zali Log  v znesku 5.000 EUR 

PV00 Lastna sredstva 5.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 € 

 

OB146-19-0004 Ureditev cestne in komunalne infrastrukture Na Kresu 37.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za Ureditev komunalne in cestne infrastrukture Na 
kresu in za prestavitev transformatorske postaje na lokacijo bliže Plavalnemu bazenu. 

PV00 Lastna sredstva 37.500 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.500 € 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 41.000 € 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 41.000 € 

OB146-16-0029 Stanovanjski objekti občine 40.000 € 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Železniki, saj so stanovanja dotrajana in potrebna obnove. 

PV00 Lastna sredstva 40.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000 € 

 

OB146-16-0030 Poslovni prostori občine 1.000 € 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. 

PV00 Lastna sredstva 1.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 € 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 91.316 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.500 € 
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18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.500 € 

OB146-17-0002 Muzej Železniki-zamenjava kurilne naprave 1.500 € 

Namen in cilj 

V letu 2019 imamo v Plavčevi hiši namen zamenjati energent. Kurilno napravo na kurilno olje imamo namen 
zamenjati s toplotno črpalko. Sredstva so namenjena za dokumentacijo ki bo osnova za pridobitev nepovratnih 
sredstev 

PV00 Lastna sredstva 1.500 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 € 

 

1803 Programi v kulturi 7.816 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 3.000 € 

OB146-16-0032 Investicije v knjižnici 3.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za krajevno knjižnico v Železnikih; knjižnica pripravi prioritetni 
seznam glede na razpoložljiva sredstva v proračunu. V letu 2018 planirajo nakup računalniške opreme. 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000 € 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 4.816 € 

OB146-16-0033 Obnova Kulturnega doma Železniki-10% zadrž.sreds. 4.816 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za plačilo zadržanih sredstev v višini 4.816 EUR za kulturni dom Železniki. Občina bo sredstva 
nakazala izvajalcu del, ko bo izvajalec občini Železniki predložil garancijo za garancijsko dobo v skladu s podpisano 
pogodbo. 

PV00 Lastna sredstva 4.816 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.816 € 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 8.000 € 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 8.000 € 

OB146-16-0034 Obnova sakralnih objektov 8.000 € 

Namen in cilj 

Občina namenja sredstva za obnovo sakralnih objektov na osnovi razpisa. 

PV00 Lastna sredstva 8.000 € 
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000 € 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 74.000 € 

18059001 Programi športa 74.000 € 

OB146-16-0062 Investicije JZR Železniki 4.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena manjšim investicijam v okviru JZR Železniki. 

PV00 Lastna sredstva 4.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.000 € 
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OB146-19-0017 Prenova savn in sanitarij plavalni bazen Železniki 70.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2019 imamo namen preurediti  še preostali del obstoječega plavalnega bazena in sicer del kjer so tuširnice, savne 
in tehnični prostor za osebje. 

Tako savne kot tuširnice v plavalnem bazenu so potrebne temeljite prenove, ker so že dodobra dotrajane. Prenovo savn 
načrtujemo v celoti  in sicer skupaj s prostorom za počitek, ki ga trenutno v savnah nimamo.  
 
Predvideli smo dve finski savni (za 4 in za 8 oseb) ter infra rdečo savno (za 4 osebe). V savni smo predvideli še 2 
polivalnika, 2 tuša in 1 univerzalni wc.  V prostoru za počitek bi bil še prostora za vodni bar, dve mizici za sadje in čaj ter 
največ 15 ležalnikov. Glasba in dišavnice bi bile umeščene v dekor prostora, ki ga bo predlagal projektant.     
  
Prostorska ureditev bi bila sledeča: 
Tam kjer so sedaj savne, bi naredili kombinirano tuširnico za moške in ženske, ločeno s pregrado. 4 tuši za moške in 4 
tuši  za ženske.  Na polovici ženskih tuširnic bi naredili sanitarije za moške (1wc + pisoar),  ženske (2x wc) in invalide (1x).  
Preostali del tuširnic 1/2 ženskih, moški del in del,  ki ga imamo namenjenega kot tehnični del za osebje bi pa namenili 
savnam s prostorom za počitek. Tako da bi savnanje ločili od bazenskega dela.      

PV00 Lastna sredstva 70.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 64.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 € 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 346.795 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 231.048 € 

19029001 Vrtci 231.048 € 

OB146-16-0036 Investicije Vrtec pri OŠ Železniki 19.488 € 

Namen in cilj 

Osnovna šola Železniki je pripravila prioritetni seznam vlaganj za vrtec: 

-klimatske naprave za oba hodnika v Vrtcu Železniki, optični čitalec A3, stoli v igralnicah, brezžična internetna 
povezava, obnova talnih oblog v igralnici; 

-telovadna oprema in ležalniki za Vrtec Selca. 

PV00 Lastna sredstva 19.488 € 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19.488 € 

 

OB146-16-0037 Investicije Antonov vrtec 2.560 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup miz in stolov za srednjo in starejšo skupino. 

PV00 Lastna sredstva 2.560 € 
4202 Nakup opreme 2.560 € 

 

OB146-18-0036 Vrtec Železniki-povečanje kapacitet 209.000 € 

Namen in cilj 

V leto 2019 imamo namen zaključiti ureditev dodatnih vrtčevskih prostorov v stanovanjski hiši Otoki 10. 

V pritličju se bo dokončno uredila kuhinja, dogradila se bo terasa. 

V nadstropju se bo uredila nova igralnica za prvo starostno obdobje, z garderobo za pripadajočo igralnico z možnostjo 
preureditve za drugo starostno obdobje (24 prostorov za oblačila)Uredil se bo kabinet za sredstva in za individualno 
delo, garderobe za  vzgojiteljice in prostor za čistila. 
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Za dostop do nadstropja bo potrebno zgraditi zunanje stopnišče. 

Prav tako bo potrebno zgraditi stopnišče do kleti ki jo bo potrebno urediti za skladišče igral in igrač. 

Objekt se bo energetsko saniral.(fasadni ovoj, zamenjava kurilne naprave) 

Uredile se bodo tudi zunanje površine okoli objekta vključno z dovozom za dostavo grane do vrtca 

PV00 Lastna sredstva 209.000 € 
4202 Nakup opreme 25.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 170.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.000 € 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 115.747 € 

19039001 Osnovno šolstvo 114.319 € 

OB146-16-0038 Investicije OŠ Železniki 52.560 € 

Namen in cilj 

Osnovna šola Železniki je pripravila seznam vlaganj v matično šolo in podružnice. Glede na razpoložljiva sredstva bo 
šola pripravila prioriteto za realizacijo plana. Predlagajo nakup: omare za glasbila, omare za učitelje športa, šolsko 
pohištvo, stole in mize za jedilnico, parno konvekcijsko peč,  za OŠ Železniki, hladilnik  in koš za steno za PŠ Selca, 
blazine za PŠ Davča, pomivalni stroj, stole in mize za PŠ Sorica ter glasbila za PŠ Dražgoše. 

PV00 Lastna sredstva 52.560 € 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 52.560 € 

 

OB146-16-0039 Investicije OŠ Jela Janežiča 7.423 € 

Namen in cilj 

Predvidena so sredstva za nabavo nujno potrebnih osnovnih sredstev. Občine ustanoviteljice si delijo posamezni 
strošek po ključu iz delitvene bilance (delež Občine Železniki je 15,86 %). 

PV00 Lastna sredstva 7.423 € 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.423 € 

 

OB146-16-0040 Investicija PŠ Dražgoše-10% zadržanih sredstev 42.336 € 

Namen in cilj 

Na proračunski postavki so tudi sredstva v višini 42.336 EUR, ki so zadržana  kot garancija za garancijsko dobo v 
okviru prve faze obnove zaradi stečaja izvajalca Gradbinec Gip iz Kranja. 

PV00 Lastna sredstva 42.336 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.336 € 

 

OB146-16-0041 Ener.sanacija OŠ Železniki, PŠ Dražgoše, PŠ Selca 2.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za potrebe monitoringa in za izdelavo poročila o doseganju prihrankov v energetsko saniranih 
objektih. 

PV00 Lastna sredstva 2.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000 € 
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OB146-19-0020 Obnova OŠ Železniki 2.faza 10.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo OŠ ŽELEZNIKI- FAZA (ureditev dodatnih 
učilnic in pripadajočih prostorov v mansardi šole). 

PV00 Lastna sredstva 10.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 € 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 1.428 € 

OB146-16-0042 Nakup opreme glasbene šole 1.428 € 

Namen in cilj 

Predvidena so sredstva za nakup glasbenih inštrumentov, katere sofinancirajo vse občine ustanoviteljice. Izbor bo 
predlagan s strani učiteljskega zbora glede na potrebe in prioriteto. 

PV00 Lastna sredstva 1.428 € 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.428 € 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.537.758 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 1.537.758 € 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.537.758 € 

OB146-16-0043 Sanacija plazov 2.080 € 

Namen in cilj 

Sredstva v višini 2.080 EUR so namenjena za izdelavo PZI za ureditev hudournika v Matevžkovi grapi (Potok). 

PV00 Lastna sredstva 2.080 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.080 € 

 

OB146-18-0034 Plaz Dražgoše 1.535.678 € 

Namen in cilj 

Sredstva v višini 1,535.678 EUR so namenjena za Sanacijo plazu Dražgoše v območju LC 494121 in šestih hiš. 

Celotna vrednost investicije Plaz Dražgoše 1.578.487,79 EUR, financiranje državna sredstva 1.285.568,14 EUR 

nadzor: 25.000 EUR 

varnostni načrt: 2.190 EUR  

 
PV00 Lastna sredstva 250.110 € 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 222.920 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 27.190 € 

 

PV01 Transfer iz državnega proračuna 1.285.568 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.285.568 € 

 

5001 KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA  39.771 €  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.500 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.500 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6.500 € 
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OB146-19-0010 Objekt za skladišče posipnega materiala KS Davča 6.500 € 

PV00 Lastna sredstva 6.500 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.500 € 

 

13029004 Cestna razsvetljava 1.000 € 

OB146-19-0011 Javna razsvetljava KS Davča 1.000 € 

PV00 Lastna sredstva 1.000 € 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000 € 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 32.271 € 

1803 Programi v kulturi 32.271 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 32.271 € 

OB146-18-0004  Kulturni dom KS Davča 32.271 € 

PV00 Lastna sredstva 32.271 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 26.598 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.673 € 

 

5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS  12.973 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.473 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.473 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.473 € 

OB146-18-0005 Nakup opreme KS Dolenja vas 1.000 € 

PV00 Lastna sredstva 1.000 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000 € 

 

OB146-19-0012 Obnova objekta KS Dolenja vas 7.473 € 

PV00 Lastna sredstva 7.473 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.473 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.000 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.000 € 

13029004 Cestna razsvetljava 3.000 € 

OB146-18-0041 Nabava varčnih sijalk 3.000 € 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.500 € 

1603 Komunalna dejavnost 1.500 € 

16039003 Objekti za rekreacijo 1.500 € 

OB146-19-0013 Objekt športno igrišče Dolenja vas 1.500 € 

PV00 Lastna sredstva 1.500 € 
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4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.500 € 

 

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE -RUDNO 5.122 €  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.122 € 

1603 Komunalna dejavnost 5.122 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.122 € 

OB146-18-0006 Mrliške vežice Dražgoše 5.122 € 

PV00 Lastna sredstva 5.122 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.122 € 

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA  20.300 €  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.000 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 9.000 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.500 € 

OB146-19-0014 Odbojne ograje KS Selca 1.500 € 

PV00 Lastna sredstva 1.500 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.500 € 

 

OB146-19-0015 Objekt za skladišče posipnega materiala KS Selca 3.000 € 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000 € 

 

13029004 Cestna razsvetljava 4.500 € 

OB146-18-0009 Javna razsvetljava KS Selca 4.500 € 

PV00 Lastna sredstva 4.500 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.500 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.300 € 

1603 Komunalna dejavnost 11.300 € 

16039001 Oskrba z vodo 5.000 € 

Ob146-18-0010 Vodovod KS Selca 5.000 € 

PV00 Lastna sredstva 5.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 € 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.300 € 

OB146-19-0016 Pokopališče KS Selca 6.300 € 

PV00 Lastna sredstva 6.300 € 
4202 Nakup opreme 300 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.000 € 
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI  129.786 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.700 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.700 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.700 € 

OB146-18-0012 Nakup pisarniškega pohištva KS Železniki 3.000 € 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4202 Nakup opreme 3.000 € 

 

OB146-19-0018 Nakup druge opreme KS Železniki 700 € 

PV00 Lastna sredstva 700 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 700 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.491 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 23.491 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.491 € 

OB146-18-0011 Lokalne ceste in javne poti KS Železniki 23.491 € 

PV00 Lastna sredstva 23.491 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.491 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 64.595 € 

1603 Komunalna dejavnost 60.595 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 24.095 € 

OB146-18-0013 Pokopališče KS Železniki 24.095 € 

PV00 Lastna sredstva 24.095 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.300 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.795 € 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 36.500 € 

OB146-18-0014 Nakup osnovnih sredstev za komunalo KS Železniki 36.500 € 

PV00 Lastna sredstva 36.500 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 24.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.500 € 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.000 € 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.000 € 

OB146-18-0015 Obnova stanovanj KS Železniki 4.000 € 

PV00 Lastna sredstva 4.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.000 € 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 38.000 € 

1803 Programi v kulturi 38.000 € 
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18039005 Drugi programi v kulturi 38.000 € 

OB146-18-0016 Kulturni dom Železniki 3.000 € 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4202 Nakup opreme 500 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.600 € 

 

OB146-19-0019 Obnova strehe šola Martinj vrh 35.000 € 

PV00 Lastna sredstva 35.000 € 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000 € 

 

6000 REŽIJSKI  OBRAT 176.802 €  

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 139.302 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 139.302 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 139.302 € 

OB146-16-0046 Čistilna naprava Železniki 3.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za nemoteno delovanje čistilne naprave. 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.000 € 

 

OB146-16-0047 Čistilna naprava Zali log 15.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za nemoteno delovanje čistilne naprave. 

PV00 Lastna sredstva 15.000 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 € 

 

OB146-16-0048 Kanalizacija Železniki, Zali log 5.000 € 

Namen in cilj 

Vključena so sredstva za pridobitev uporabnega dovoljenja na določenih odsekih javne kanalizacije Železniki. 

PV00 Lastna sredstva 5.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 € 

 

OB146-16-0050 Čistilna naprava Dolenja vas 40.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za nemoteno delovanje čistilne naprave. 

PV00 Lastna sredstva 40.000 € 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 40.000 € 
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OB146-16-0051 Čistilna naprava Dolenja vas 2012-10% zadr.sred. 29.802 € 

Namen in cilj 

Na  projektu so sredstva, ki so zadržana  kot garancija za garancijsko dobo  zaradi stečaja izvajalca Primorje d,d, Nova 
Gorica. 

PV00 Lastna sredstva 29.802 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.802 € 

 

OB146-17-0014 Kanalizacija Selca-Dolenja vas 5.000 € 

Namen in cilj 

Vključena so sredstva za pridobitev uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo. 

PV00 Lastna sredstva 5.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000 € 

 

OB146-18-0018 Kanalizacija Studeno-2.faza 3.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 € 

 

OB146-18-0048 Ureditev komunalne infrastrukture Na Kresu 12.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za za projektno dokumentacijo Ureditev komunalne infrastrukture Na kresu. 

PV00 Lastna sredstva 12.500 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.500 € 

 

OB146-19-0005 Gradnja fekalne kanalizacije Studeno-zgornji del 18.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izgradnjo fekalne kanalizacije- Studeno zgornji del. 

PV00 Lastna sredstva 18.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000 € 

 

OB146-19-0006 Gradnja fekalne kanalizacije za OŠ Selca 8.000 € 

Namen in cilj 

Vključena so sredstva za gradnjo sekundarnega fekalnega kanala za OŠ Selca, zaradi priklopa 3 novih stanovajskih 
stavb. 

PV00 Lastna sredstva 8.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 37.500 € 

1603 Komunalna dejavnost 37.500 € 

16039001 Oskrba z vodo 37.500 € 
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OB146-17-0017 Ekonomsko poslovna cona Alples 3.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

PV00 Lastna sredstva 3.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 € 

 

OB146-17-0020 Črpališče Dašnica 29.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za obnovitev in prestavitev obstoječega črpališča vključno z ureditvijo merilnega mesta za 
električno energijo.Gre za ukinitev obstoječega in vzpostavitev novega črpališča, ker do obstoječega ni dostopa. 
Novo bo predvideno v AB izvedbi, vhod skozi kovinska vrata, razdeljeno bo na mokri in suhi del, kapacitete ca. 2,0 
m3 ter vgrajeno hidropostajo. Za nemoteno oskrbo se vgradita dve črpalki. 

PV00 Lastna sredstva 29.500 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000 € 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.500 € 

 

OB146-19-0007 Priklučitev zbiralnika Plenšak na elektriko 5.000 € 

Namen in cilj 

Vključena so sredstva za priključitev zbiralnika Plenšak na elektriko. 

PV00 Lastna sredstva 5.000 € 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 € 
  



OBČINA ŽELEZNIKI  PRORAČUN ZA LETO 2019 

 

 118 

 

VI.  KADROVSKI NAČRT 
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Kadrovski načrt Občine Železniki za leti 2019 in 2020 

 

I. UVOD 

Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-UPB3, 

65/08, 74/09, 40/12) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. V skladu z 8. členom Pravilnika o 

vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09) se navede 

število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega 

načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. 

Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi 

proračuna. 

Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, in sicer: 

 število funkcionarjev, 

 število zaposlenih  za določen čas v skladu z 72. členom ZJU, 

 število zaposlenih za nedoločen čas, 

 število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence. 

 

II. PRAVNE PODLAGE 

 Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 74/09, 40/12) 

 Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 

96/09) 

 

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2019 in 2020 z obrazložitvijo 

Po veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Železniki je sistemiziranih 13 

delovnih mest (8 uradniških, od tega 1 delovno mesto na položaju, 4 strokovno tehnična in 1 izven sistemizacije za 

določen čas). Župan in podžupan, ki sta funkcionarja občine, nista zajeta v navedenem pravilniku, prav tako ne 

delovna mesta za določen čas za komunalna dela iz programa javnih del. 

V letu 2019 predvidevamo, da bo skupno število zaposlenih v občinski upravi 12.  

V letu 2020 predvidevamo, da bo skupno število zaposlenih v občinski upravi 12. 

Organ, za 

katerega velja 

kadrovski načrt 

Število 

zaposlenih 

na dan  

31. 12. 

preteklega 

leta  

(2017) 

Dovoljeno 

število 

zaposlenih na 

dan 31. 12. iz 

kadrovskega 

načrta za 

tekoče leto 

(2018) 

Predlog 

dovoljenega 

števila 

zaposlenih na 

dan 31. 12. 

prvega 

naslednjega 

proračunskega 

leta (2019) 

Predlog 

dovoljenega 

števila 

zaposlenih na 

dan 31. 12. 

drugega 

naslednjega 

proračunskega 

leta (2020) 

I. Funkcionarji     

Župan (poklicni) 1 1 1 1 

Podžupan 

(poklicni) 

0 0 0 0 

skupaj 1 1 1 1 

II.  

Občinska uprava 

    

Direktor občinske 

uprave (VII) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Višji svetovalec za 

proračun, finance 

in gospodarstvo 

(VII) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Višji svetovalec za 

investicije (VII) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

RO: Višji 

svetovalec za 

komunalno 

dejavnost (VII)  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Svetovalec za 

družbene 

dejavnosti (VII) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Svetovalec za 

premoženjske 

zadeve (VII)  

za določen čas 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

Svetovalec za 

premoženjske 

zadeve (VII) 

za nedoločen čas 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Strokovni 

sodelavec za 

urbanizem (VII) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Višji referent za 

komunalo (VI) 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

Svetovalec za 

komunalno 

dejavnost (VII) 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

Višji referent za 

gospodarstvo (VI) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Računovodja (VII) 1 1 1 1 

Tajnica župana (V) 1 1 1 1 

RO: Finančnik (V) 

– 70 % 

1 1 1 1 

skupaj 11 13 12 12 

+ program javnih komunalnih del za določen čas: 2 osebi 

RO=režijski obrat 
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VII. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM IN 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM IN 
POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE 
FINANČNEGA PREMOŽENJA  
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NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2019 

 

Pravna podlaga: 

 13. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1); 

 12. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18); 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18); 

 16. in 101. člen Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15). 

 

Obrazložitev: 

13. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da načrt ravnanja s 
premičnim premoženjem za lokalne samoupravne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na 
predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. 6. točka 13. člena 
navedenega zakona določa še, da se načrt ravnanja s premičnim premoženjem predloži v sprejem svetu 
samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna. 

 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem je sestavljen iz: 

 načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR in 

 načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR. 

 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva, in sicer ločeno po: 

 motornih vozilih, 

 informacijski opremi, 

 drugem premičnem premoženju. 

 

V letu 2019 se načrtuje pridobivanje naslednjega premičnega premoženja: 

 

Obrazec št. 3: NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

BODOČI LASTNIK: OBČINA ŽELEZNIKI 

Zaporedna 
številka 

Upravljavec Vrsta premičnega 
premoženja 

Količina Predvidena 
sredstva 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
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V letu 2019 se načrtuje prodaja naslednjega premičnega premoženja: 

 

Obrazec št. 4: NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM  

 

LASTNIK: OBČINA ŽELEZNIKI 

 

Zaporedna 
številka 

Upravljavec Vrsta premičnega 
premoženja 

Količina Ocenjena ali 
orientacijska 

vrednost 

/ / / / / 

     

 

 

V skladu s 33. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti so metode 

razpolaganja s premičnim premoženjem: 

 javna dražba, 

 javno zbiranje ponudb, 

 neposredna pogodba.  
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NAČRT RAVNANJA OBČINE ŽELEZNIKI Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 
2019 

 

Pravna podlaga: 

 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1) 

 7. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18); 

 16. in 101. člen Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15). 

 

Obrazložitev: 

11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da Načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na 
predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Svet samoupravne lokalne 
skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, 
pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se 
predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna. 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

Obrazec št. 1: NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2019 

BODOČI LASTNIK: OBČINA ŽELEZNIKI 

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA UPRAVLJAVEC 

VRSTA 
NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 

OKVIRNA 
POVRŠINA 

NEPREMIČNINE 
m2 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

1. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: k.o. 
2074 - Sorica; 

473/4 
Občina Železniki 270 270,00 € 

2. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del LC 
494082 Ojstri Vrh - 

Zg.Golica 
Občina Železniki 324 324,00 € 

3. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del LC 
494081 Železniki – 

Smoleva - Ojstri 
Vrh 

Občina Železniki 500 500,00 € 

4. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del LC 
494162 Sp.Sorica - 

Zg.Sorica 
Občina Železniki 500 500,00 € 

5. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del LC 
494111 Selca - 

Topolje - Nemilje 
Občina Železniki 1.447 1.447,00 € 

6. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del LC 
494101 Selca - 

Lajše 
Občina Železniki 2.200 2.200,00 € 
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7. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: k.o. 2062 
- Studeno; del 

767/4,5,6,7,8,9 
Občina Železniki 70 2.940,00 € 

8. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: k.o. 2062 
- Studeno; del 

791/1 
Občina Železniki 100 4.200,00 € 

9. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del LC 
043121 Počivalo-
Črni Vrh-Davča 

Občina Železniki 5.793 5.793,00 € 

10. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: k.o. 
2062 - Studeno; 

1485/1-del, 1488-
del, 1491/1-del 

Občina Železniki 300 7.500,00 € 

11. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del 
LC  494091 Selca – 
Kališe – Dražgoše  

Občina Železniki 7.526 7.526,00 € 

12. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: del LC 
494061 Rotek - 

Zg.Danje - Torka - 
Ravne 

Občina Železniki 6.300 6.300,00 € 

13. 
Občina 

Železniki 

*zemljišče: del LC 
494161 Sorški 
potok - Sorica 

Občina Železniki 10.030 10.030,00 € 

14. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: del LC 
494141 Megušnica 
- Miznikar - Vancar 

Občina Železniki 9.000 9.000,00 € 

15. 
Občina 

Železniki 
*29 k.o. Zali Log Občina Železniki 49 1.470,00 € 

        SKUPAJ: 60.000,00 € 

16. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: JP 
994652 Maticl - 

Bobk (Selca) 
Občina Železniki 180 0,00 € 

17. 
Občina 

Železniki 
zemljišče: k.o. 2074 

- 855/4 
Občina Železniki 307 0,00 € 

18. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: JP 
994651 Jakopčev 
most - Ilčev most 

(Selca) 

Občina Železniki 400 0,00 € 

19. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: JP 
994481 Vode - Loje 

(Rudno) 
Občina Železniki 400 0,00 € 

20. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: k.o. 2062 
- 161/11, 169/6, 

174/5, 183/4 - pot 
Občina Železniki 1.000 0,00 € 
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21. 
Občina 

Železniki 

zemljišče: JP 
995282 Prtovč - 

Lovski dom 
(Prtovč) 

Občina Železniki 3.000 0,00 € 

        SKUPAJ: 0,00 € 

*Postopki iz predhodnih prog. Pridobivanja stvarnega premoženja se nadaljujejo – načelo preglednosti 
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Obrazec št. 2a: NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI 

LASTNIK: OBČINA ŽELEZNIKI 

Z
A
P
. 
Š
T
. 

UPRAVLJALE
C 

SAMOUPRA
VNA 

LOKALNA 
SKUPNOST 

ŠIFRA IN IME 
KATASTRSKE 

OBČINE 

PARCELNA  
ŠTEVILKA 

POVRŠINA 
PARCELE V M2 

OCENJENA
, 

POSPLOŠE
NA ALI 

ORIENTACI
JSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČ

NINE 

1
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2062 – 
Studeno *1674/11 12 m2 240,00 € 

2
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2062 - Studeno 
1657 162 m2 6.804,00 € 

3
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2063 - Kališe 
*708 115 m2 2.300,00 € 

4
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2063 - Kališe 

*696/3-del, 
687-del, 689-
del, 691-del cca. 800 m2 800,00 € 

5
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2063 - Kališe 
*706/2,3,4,7 435 m2 435,00 € 

6
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2066 - Dolenja 
vas *190/16-del cca. 1270 m2 1.206,00 € 

7
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2070 – Martinj 
Vrh 

*1085/10, 12, 
1086/1, 
1087/1 1160 m2 1.160,00 € 

8
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2071 – 
Železniki *704/5 8 m2 336,00 € 

9
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2073 - Danje 

1056/1, 
1076/1, 

1075/2,3,4,5,
6,7,8,9 3394 m2 3.394,00 € 

1
0
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2074 - Sorica 

*828/13 55 m2 1.100,00 € 

1
1
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2074 - Sorica 
*939/2-del, 
841/5 - del, 
823/2- del cca. 50 m2 50,00 € 
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1
2
. 

 

Občina 
Železniki 

 

 

Občina 
Železniki 

 

 

2074 - Sorica 

 

 

857/4 

 

 

125 m2 

 

 

2.500,00 € 

1
3
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2070 – 
Martinj Vrh 

1056/1, 
1075/3, 
1075/4, 
1076/1, 
1075/5, 
1075/8, 
1075/9, 
1075/6, 
1075/7 3.394,00 3.394,00 € 

1
4
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2070 - 
Martinj Vrh 1071/5 195 m2 0,00 € 

1
5
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 2074 - Sorica 857/3  21.770 m2 0,00 € 

1
6
. 

Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 2074 - Sorica 859/1 13.829 m2 0,00 € 

    
  

 
  

    
  SKUPAJ: 

23.719,00 
€ 

*postopki iz predhodnih prog.  pridobivanja stvarnega premoženja se nadaljujejo – načelo preglednosti 

 

LASTNIK: KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI  

Z
A
P
. 
Š
T
. 

UPRAVLJALE
C 

SAMOUPRA
VNA 

LOKALNA 
SKUPNOST 

ŠIFRA IN IME 
KATASTRSKE 

OBČINE 

PARCELNA  
ŠTEVILKA 

POVRŠINA 
PARCELE V M2 

OCENJENA
, 

POSPLOŠE
NA ALI 

ORIENTACI
JSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČ

NINE 

1
. 

Krajevna 
skupnost 
Železniki 

Občina 
Železniki 

2071 - 
Železniki 

719/22 151 m2 0,00 

    
  

 
  

    
  SKUPAJ: 0,00 € 
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Obrazec št. 2b: NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB 

LASTNIK: OBČINA ŽELEZNIKI 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJA
LEC 

SAMOUPRAV
NA LOKALNA 
SKUPNOST 

NASLOV ID 
OZNAKA 
DELA 
STAVBE 

POVRŠINA 
DELA 
STAVBE V 
M2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA ALI 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE 

1. 
Občina 
Železniki 

Občina 
Železniki 

Na Kresu 
18, 4228 
Železniki 

k.o. 2062 
STUDENO 
stavba 219 
del stavbe 
16 (ID 
5583079) 

neto 
tlorisna 
površina 
45,90 m2 57.798,00 

    
  

 
  

    
  SKUPAJ: 57.798,00 

       

LASTNIK: KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI 

 

ZAP.
ŠT. 

UPRAVLJA
LEC 

SAMOUPRAV
NA LOKALNA 
SKUPNOST 

NASLOV ID 
OZNAKA 
DELA 
STAVBE 

POVRŠINA 
DELA 
STAVBE V 
M2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA ALI 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE 

1. 

Krajevna 
skupnost 
Železniki  

Občina 
Železniki 

Na Kresu 
16, 4228 
Železniki 

k.o. 2062 
STUDENO 
stavba 
217, del 
stavbe 10, 
(ID 
5579946) 

neto 
tlorisna 
površina 
55,30 m2 68.740,00 

    
  

 
  

     
SKUPAJ: 68.740,00 
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Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZureP-2),  11. člena Zakona 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 

47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 31/18) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Ur. l. RS, št. 88/2015) je Občinski svet Občine Železniki 

na __. redni seji, dne __.__.____ sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

1. 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim (nepremičnim in premičnim) premoženjem 
(nepremičnim in premičnim) Občine Železniki za leto 2019. 

 

2.  

Občinski svet sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (grajenega javnega dobra lokalnega pomena): 

- k.o. 2070-Martinj Vrh: parc. št. 1078/1, 1078/3, 1090/1, 1090/3, 1090/5, 1090/7, 1091/2, 1091/4, 
1092/1, 1092/3, 1093/4, 1093/6, 1093/7, 1093/9, 1094/1, 1094/3, 1094/5, 1094/7  

- k.o. 2074-Sorica: parc. št. 939/6, 939/8, 939/9, 841/8  

- k.o. 2072-Zali Log: parc. št. 875/9-del 
 

 

3. 

O pravnem poslu ravnanja odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna. 

 

4. 

Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z 
zaključnim računom proračuna. 

 

5. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2019 v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

 

Številka:  

Železniki, dne                                     

Župan Občine Železniki 

mag. Anton LUZNAR 
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DOLOČITEV SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV ZA LETO 2019 

Obrazložitev: 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14 – ZDU – 1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) v prvem odstavku 12. člena določa, da v primeru 
spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega 
odstavka  11. člena ZSPDSLS ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko 
upravljavci nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki 
niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.  

Skupna vrednost zgoraj navedenih pravnih poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti že sprejetih 
načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost teh pravnih poslov vsako leto določi svet 
samoupravne lokalne skupnost v roku 30 dni po sprejemu proračuna. 

S predlaganim sklepom se določa skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajete v načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Železniki za leto 2019 ter jih je dovoljeno sklepati brez potrebne 
dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in rebalansa proračuna. Ko seštevek posameznih ravnanj 
z nepremičnim premoženjem doseže mejno vrednost se prenehajo sklepati.  

 

Na podlagi 12. člena v povezavi z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 – ZDU – 1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in xy. 
člena Statuta Občine Železniki (Uradno glasilo slovenskih občin. Št. xx/xx – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Železniki na svoji … redni seji, dne …, na predlog župana sprejel naslednji 

SKLEP 

O določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Železniki za leto 2019 

 

1. člen 

Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Železniki za 
leto 2019 znaša 141.517,00 EUR in sicer: 

- na strani pridobivanja nepremičnega premoženja  60.000,00 eur 

- na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 81.517,00 eur. 

 

2. člen 

V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Železniki za leto 2019 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo 
hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Železniki za leto 2019.  
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Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov iz 1. člena 
tega sklepa, to je največ 28.303,40 eur. 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2019 v Uradnem 
listu Republike Slovenije.  

Številka: 
Železniki, dne 

Župan občine Železniki: 
mag. Anton Luznar 
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ZADEVA:   POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA  OBČINE 
ŽELEZNIKI- DELNIC GORENJSKE BANKE D.D. KRANJ 

   

Uvod 

Program prodaje finančnega premoženja Občine Železniki je pripravljen na podlagi in v skladu z 20. členom 
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list 
123/2003, 140/06,95/07, 55/09.odl.US in 38/10-ZUKN). 

Predmet prodaje je 0,0441% lastniški delež Občine Železniki v Gorenjski banki d.d. Kranj. Knjigovodska 
vrednost 0,0441% deleža je v poslovnih knjigah Občine Železniki na dan 31.12.2017 znašala 21.013,22  
EUR. 

V predlogu Odloka  o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018 je vključena prodaja 
finančnega premoženja v obliki 171 delnic Gorenjske banke d.d. Kranj. Odlok  o spremembah odloka o 
proračunu Občine Železniki za leto 2019  predvideva ocenjen  prihodek proračuna iz tega naslova v višini 
50.958 EUR oz. 298 EUR na delnico. 

Občina Železniki bo prodajo 0.0441 % lastniškega deleža v Gorenjski banki d.d. Kranj opravila na način, ki 
zagotavlja preglednost postopka prodaje in po metodi z neposredno sklenitvijo pogodbe. 

 

1. Opredelitev ciljev prodaje 

Cilj prodaje finančnega premoženja Občine Železniki v obliki delnic Gorenjske banke d.d. Kranj je 
pridobitev finančnih sredstev za odplačilu dolgov ter nakup novega stvarnega premoženja ob doseganju 
maksimalne cene med ponudniki. Temu cilju je prilagojen tudi ta posamezni program prodaje finančnega 
premoženja, ki kot edini kriterij za izbiro kupca poudarja najvišjo ponujeno ceno. Ker je povpraševanje po 
delnicah lahko podvrženo tržnim nihanjem, odvisnim od različnih dejavnikov, na katere Občina Železniki 
nima nobenega vpliva, se pridržuje možnost, da se pogodba o prodaji ne sklene z nobenim od ponudnikov, 
če se ponujena cena pokaže kot prenizka. 

Zbrana sredstva od prodaje, ki jih predstavlja planirana kupnina od prodanih delnic v višini EUR 50.958 
EUR se bodo namenila za odplačilo dolga v računu financiranja. V primeru, da bo ostanek kupnine presegel 
obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolga se bo kupnina uporabila za nakup novega stvarnega 
premoženja. Plačilo kupnine od prodanih delnic se bo zagotavljala v skladu s prodajno pogodbo. Prenos 
delnic na kupca se bo opravil šele po plačilu kupnine, kar Občini Železniki zagotavlja visoko stopnjo 
varnosti pri izvedbi transakcije.  

Glede na izbrano metodo prodaje in pravne dokumente, ki jo bodo podpisali, bo osnovna sistemska 
pravna tveganja prevzel kupec. 

 

Ker je namen prodaje finančnega premoženja Občine Železniki v obliki kapitalske naložbe – 171 navadnih 
(rednih) delnic Gorenjske banke d.d. Kranj doseganje najvišje cene za prodane delnice in se pri izbiri kupca 
ne bodo upoštevali drugi kriteriji, kot so izkušnje pri opravljanju dejavnosti, bilančna vsota ali druge 
lastnosti, je potreba po predstavitvi finančnega in pravnega položaja pravne osebe Gorenjske banke d.d. 
Kranj majhna. Zato se v nadaljevanju navajajo le najosnovnejši podatki o pravni osebi ter delnicah, ki so 
predmet prodaje.(vir:  http://www.gbkr.si/). 

 

  Predstavitev Gorenjske banke d.d. Kranj, Bleiweisova 1, Kranj  

Gorenjska banka, d.d., Kranj je samostojna delniška družba s sedežem v Kranju, na naslovu Bleiweisova 
cesta 1 (matična številka:5103061000, davčna številka SI42780071, osnovni kapital 6.188.366,33 evrov). 

http://www.gbkr.si/
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Časovne korenine banke segajo v 19. stoletje, ko so se na Gorenjskem oblikovali prvi zametki 
organiziranega bančništva. 25. marca 1955 je bila v Kranju ustanovljena prva komunalna banka na 
Gorenjskem, sledila ji je še banka v Škofji Loki ter naslednje leto banke v Radovljici, Tržiču in na Bledu. 
Sčasoma je nastala skupna banka, ki se je leta 1972 vključila v sistem Ljubljanske banke, najprej kot 
podružnica, od 27. decembra 1989 pa kot delniška družba v sistemu kapitalsko povezanih sestrskih bank 
Ljubljanske banke. 

Leta 1994 se je začel proces odcepitve iz sistema Ljubljanske banke, in sicer z odkupom delnic, ki jih je 
imela Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana, v Gorenjski banki, d. d., Kranj. Proces je bil končan v juniju 
1996, ko je banka te delnice umaknila. Gorenjska banka, d. d., Kranj ima dovoljenje za opravljanje bančnih 
storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve 
so storitve prejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. 
Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. 

Banka lahko opravlja tudi dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2, in sicer posredovanje pri prodaji 
zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, ter trženje enot investicijskih skladov. Banka je v 
obdobju, za katerega je izdelano to poslovno poročilo, opravljala bančne storitve in dodatne finančne 
storitve, za katere ima dovoljenje Banke Slovenije. 

 

Banka je v letu 2017 ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, kar je za 16 odstotkov več 
kot v letu 2016. Dobiček pred davki v višini 10,1 milijona evrov je bil v primerjavi z letom prej višji kar za 
35 odstotkov, za 3,0 odstotke pa se je glede na leto prej povečal tudi ustvarjeni čisti dobiček. Ta je znašal 
6,5 milijona evrov. 

 Obseg poslovanja Gorenjske banke, merjen z bilančno vsoto, se je v letu 2017 povečal za 23,8 odstotka, 
na 1,87 milijarde evrov. K temu je prispevalo tako skoraj 21-odstotno povečanje vlog, kot tudi rast 
kreditnega portfelja, ki je bila v letu 2017 kar 19-odstotna. Na obeh področjih, kreditnem in depozitnem, 
je Gorenjska banka dosegala nadpovprečne stopnje rasti, kar se je odrazilo tudi v močnejšem tržnem 
položaju. 

 Doseženi poslovni rezultati so opazno presegli načrtovane, pa tudi tiste iz leta 2016. Banka je tako na 
področju kreditnega kot depozitnega poslovanja rasla hitreje kot slovenski bančni sistem. Povečala je vse 
ključne kategorije prihodkov, poslovno leto 2017 pa zaključila dobičkonosno ter s stabilnim kapitalskim, 
likvidnostnim in tržnim položajem. 

 V leto 2018 je Gorenjska banka tako vstopila v dobri poslovni kondiciji in z dobro osnovo za uresničitev 
zastavljene razvojne strategije, ki predvideva nadzorovano in vzdržno rast v vseslovensko univerzalno 
banko. 

 Na to kažejo tudi rezultati procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in ustrezne 
likvidnosti (ILAAP). Banka glede na poslovni model in strateške cilje kapitalsko močna in ustrezno likvidna. 

  

Gorenjska banka kot delniška družba v zasebni lasti posluje od leta 1996 dalje.  
Delniški kapital Gorenjske banke obsega 387938 navadnih delnic, ki so v lasti 442 lastnikov. 
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Delničar Število Delež 

  
delnic 

(delniški 
kapital) 

      

Sava, d.d.*  146060 37,65% 

* 34.287 delnic Gorenjske banke, d.d., Kranj je družba 
Sava d.d. prenesla v fiduciarno imetništvo fiduciarja 
Abanke Vipe, d.d. Ta jih hrani v korist imetnikov obveznic 
izdajatelja Sava d.d., kot zavarovanje za obveznosti iz 
obveznic do njihove zapadlosti.      

AIK banka  81410 20,99% 

DUTB, d.d.  26399 6,80% 

Zavarovalnica Triglav, d.d.  15719 4,05% 

Iskratel, d.o.o., Kranj  7533 1,94% 

Telekom Slovenije, d.d.  6322 1,63% 

Domel, d.o.o.  5331 1,37% 

Turistično društvo Lesce  4752 1,22% 

G skupina d.d. - v stečaju  3542 0,91% 

Merkur d.d. - v stečaju  3389 0,87% 

lastne delnice  32215 8,30% 

ostali delničarji  55266 14,25% 

Skupaj 387938 100,00% 

 

2. Pravni temelj prodaje 

Prodaja finančnih naložb občine poteka v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1),  
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin (Uradni list 123/2003, 140/06,95/07, 55/09.odl.US in 38/10-ZUKN).  

V predlogu Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2019 je vključena prodaja finančnega premoženja v 
obliki 171 delnic Gorenjske banke d.d. Kranj. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2019  predvideva 
prihodek proračuna iz tega naslova v višini 50.958 EUR. Občina Železniki lahko z navedenimi delnicami prosto 
razpolaga. Delnice tudi niso obremenjene z nobeno pravico tretje osebe, ki bi kakorkoli omejevala ali 
zmanjševala njihovo prenosljivost. 

Postopek prodaje finančnega premoženja Občine Železniki v obliki delnic Gorenjske banke d.d. Kranj se je 
pričel z imenovanjem Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje delnic Gorenjske banke d.d. Kranj in 
se bo končal z odločitvijo o prodaji, o kateri bo na predlog Komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje 
delnic Gorenjske banke d.d. Kranj odločal župan. Postopek prodaje bo ves čas potekal v skladu z veljavno 
zakonodajo, predvsem pa v skladu z določili Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin (Uradni list 123/2003, 140/06,95/07, 55/09.odl.US in 38/10-ZUKN). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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3. Predmet prodaje 

Predmet prodaje je  kapitalska naložba Občine Železniki v Gorenjski banki d.d. Kranj v obsegu, 
opredeljenem v Odloku o proračun Občine Železniki za leto 2018.  Predmet prodaje so:  

- delnice Gorenjske banke d.d. Kranj 

 

vrednostni papir delnice Gorenjske banke, d.d. Kranj z oznako A3 

Tip v.p redna (navadna) delnica 

naziv izdajatelja Gorenjska banka d.d. Kranj 

Osnovna dejavnost izdajatelja 65.121 Dejavnost bank 

Skupno število izdanih delnic 387.938 

Število delnic v lasti Občine 
Železniki 

 

171 

Število delnic za prodajo 171 

delež delnic za prodajo v 
celotni strukturi lastništva 

0,0441 

 

Listina, ki dokazuje lastništvo* izpis stanja z dne 31.12.2017 na računu vrednostnih papirjev 
Občine Železniki v centralnem registru KDD Centralne 
klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana 

Pravice, ki izhajajo iz lastništva Vse pravice iz rednih delnic, kot so upravičenja do 
sodelovanja pri upravljanju družbe, do dividende in do 
preostanka  likvidacijske mase 

*Priloga: Izpis stanja vrednostnih papirjev v centralnem registru KDD na dan 31.12.2017. 

 

Proda se vseh 171 delnic, prodaja po delih je izključena in morebitne delne ponudbe se bodo obravnavale 
kot neveljavne. Delnice so proste vseh bremen in predstavljajo predmet prodaje. 

 

Predmet prodaje je 0,0441% lastniški delež Občine Železniki v Gorenjski banki d.d. Kranj. Knjigovodska 
vrednost 0,0441% deleža je v poslovnih knjigah Občine Železniki na dan 31.12.2017 znašala 21.013,22  
EUR. 

 

4. Opredelitev metod prodaje 

Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin pozna štiri 
metode prodaje državnega premoženja: 

1. javno ponudbo, 

2. javno dražbo, 

3. javno zbiranje ponudb, 
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4. neposredno sklenitev pogodbe. 

V postopku prodaje finančnega premoženja je treba izbrati tisto metodo prodaje, ki zagotavlja 
najugodnejši ekonomski učinek prodaje. Zato je treba predvsem upoštevati cilj prodaje finančnega 
premoženja v obliki delnic  banke, to je doseganje najvišje cene na delnico.  

 

Občina Železniki bo prodajo 0.0441 % lastniškega deleža v Gorenjski banki d.d. Kranj opravila na način, ki 
zagotavlja preglednost postopka prodaje in po metodi z neposredno sklenitvijo pogodbe. 

 

V skladu z uredbo se kapitalske naložbe lahko prodajo z neposredno pogodbo, če: 

1. se z delnicami trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v skladu z zakonom, ki ureja trg 
vrednostnih papirjev in s pravili trgovanja tega trga oziroma izven organiziranega trga v postopku 
ponudbe po zakonu, ki ureja prevzem 

2. kapitalska naložba predstavlja manjšinski delež v pravni osebi in ocenjena vrednost naložbe ne 
presega 600.000 EUR, pa naložba ni prodana po ceni, ki bi bila manjša od ocenjene vrednosti te 
naložbe, 

3. se prodaja delež obstoječemu družbeniku v družbi, kjer imajo obstoječi družbeniki že v zakonu ali 
statutu določeno predkupno pravico po ceni, ki ni manjša od ocenjene vrednosti te naložbe, 

4. gre za prodajo na podlagi prodajne opcije, ki je bila dogovorjena s pogodbo, ki je bila sklenjena po 
enem izmed postopkov na podlagi uredbe, ki ni neposredna sklenitev pogodbe, ali če gre za prodajo 
na podlagi prodajne opcije, dogovorjene ob pridobitvi naložbe. 

 

 

5. Obrazložitev pripravljalnih dejanj 

Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list 
123/2003, 140/06,95/07, 55/09.odl.US in 38/10-ZUKN) v točki IV. določa dve vrsti pripravljalnih dejanj, ki 
naj se opravijo v postopkih prodaje finančnega premoženja v obliki kapitalskih naložb. To sta skrben 
finančni, pravni in organizacijski pregled družbe, katere delnice so predmet prodaje in cenitev vrednosti 
premoženja. 

Skrbni pregled je treba po prvem odstavku 24. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s 
finančnim premoženjem države in občin opraviti, če kapitalska naložba predstavlja več kot 50% delež v 
osnovnem kapitalu družbe in je knjigovodska vrednost kapitalske naložbe večja od 400.000 eurov. Smisel 
skrbnega pregleda je, da se ugotovi celovit pravni in finančni položaj pravne osebe, v kateri se prodaja 
kapitalska naložba, kar omogoča določitev vrednosti premoženja in presojo tveganj, ki jih prodajalec 
prevzame z jamstvi za finančni in pravni položaj, ki jih na podlagi pogodbenih določb zagotavlja kupcu. 
Skrbni pregled se opravi za zadnja tri leta. 

V primeru prodaje delnic Gorenjske banke d.d. Kranj se prodaja 0,0441 % delež osnovnega kapitala, 
knjigovodska vrednost teh delnic na dan 31.12.2017 pa je 123 EUR na delnico oz. skupaj EUR 21.013,22. 
Skrbni pregled družbe je obvezen v primeru, če sta oba pogoja iz navedene določbe 24. člena izpolnjena 
kumulativno (več kot 50% delež in vrednost več kot 400.000 eurov). V primeru prodaje delnic v lasti Občine 
Železniki ta pogoja nista dosežena, zato pregled družbe ni obvezen. Prav tako ni zaznati nobenega drugega 
razloga, da bi se skrbni pregled opravil. Kapitalska naložba se prodaja s ciljem doseči najvišjo možno ceno. 
Prav tako Občina Železniki, kot prodajalec s pogodbo o prodaji delnic ne bo prevzela nobenega druga 
jamstva, kot je jamstvo, da so delnice izdane in da so njena last. Zato bi bil v konkretnem primeru skrbni 
pregled pomenil nesorazmeren strošek hkrati pa ne bi imel nobenega učinka.  

V postopku prodaje finančnega premoženja, je načeloma treba opraviti tudi cenitev vrednosti finančnega 
premoženja. Pravna podlaga za obveznost cenitve je določba 29. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah 
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, ki komisiji za vodenje postopka prodaje nalaga, 
da poskrbi za cenitev.  
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V uredbi je navedeno: »Cenitev vrednosti premoženja, ki je predmet prodaje ni potrebna le v naslednjih 
primerih: 

 če komisija utemeljeno ugotovi, da bi bili stroški cenitve nesorazmerni z vrednostjo premoženja, s 
katerim se razpolaga, oziroma če stroški  cenitve presegajo polovico knjigovodske vrednosti premoženja, 
s katerim se razpolaga.« 
 

V zvezi z navedenimi aktivnostmi in roki je potrebno opozoriti, da so opredeljeni zgolj okvirno, saj bo treba 
načrt aktivnosti, kakor tudi terminski načrt sproti prilagajati dejanskim situacijam.  

 

Številka: 
Železniki, dne 

Župan občine Železniki: 
mag. Anton Luznar 
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VIII. LETNI PLAN RAZVOJA IN ZDRŽEVANJA 
OBČINSKIH CEST OBČINE ŽELEZNIKI 
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LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST OBČINE ŽELEZNIKI 

za proračunsko leto 2019 

 

1. Uvod 

V Odloku o občinskih cestah v občini Železniki je opredeljeno upravljanje občinskih cest, ki obvezuje 
občino, da izdela Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest.  

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter 
kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in podzakonski 
akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago so naslednji: 

- Zakon o cestah - ZCes-1, (Ur.  list RS, št. 109/2010), 
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1UPB 5 (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-

ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009),  
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),  
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni 

list RS, št. 49/97, 2/04),  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015), 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/2009), 
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Železniki (Ur.list.RS, št.: 09/2010), 
- Odlok o občinskih cestah občine Železniki (Ur.list.RS, št.: 38/2012), 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Železniki (Ur.list.RS, št.: 27/2012): 

 

2. Osnovni podatki o cestnem omrežju 

 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Železniki kategorizira občinske ceste na lokalne ceste (LC) in 
javne poti (JP). Lokalne ceste se v mestu in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom razvrščajo v 
naslednje podkategorije: 

- na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (LZ), 

 

Dolžine občinskih cest po kategorijah in po gornjem ustroju 

Kategorija ceste Dolžina (km) ASFALT (km) MAKADAM (km) Ostalo (kocke, beton) 

Lokalne ceste (LC) 97,500 83,578 13,922 0

Javne poti (JP) 101,729 61,658 40,071 0

SKUPAJ 199,229 145,236 53,993 0

 

Iz tabele je razvidno, da je kategoriziranih občinskih cest 199,229 km, kar predstavlja cca. 800.000 m2 
javnih prometnih površin. 

 

 

 

 

3. Opredelitev vzdrževanja in razvoja 
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Izvajanje vzdrževanja, prednostne naloge in organiziranje obnavljanja cest je določeno v Odloku o 
občinskih cestah in Odloku o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na Krajevne 
skupnosti Občine Železniki (Ur. list RS, št. 45/2014). 

 

3.1. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega naslednja dela:  

3.1.1. Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter 
preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov ceste.  

3.1.2. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter 
popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne 
prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih 
površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb. 

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe 
prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. 
Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno 
popravijo tudi z drugim primernim materialom. 

3.1.3. Redno vzdrževanje bankin - Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 
cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 
10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema 
ter cestne naprave in ureditve na bankinah. 

3.1.4. Redno vzdrževanje odvodnjavanja – s ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. 
Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. 
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja 
in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode. 

3.1.5. Redno vzdrževanje brežin - brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta 
zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so 
tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za 
zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in 
ceste. 

3.1.6. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme  obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve 
ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih 
nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da je 
zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve zakona o varnosti cestnega 
prometa in predpisa o prometni signalizaciji in opremi cest. 

3.1.7. Redno vzdrževanje cestnih naprav (javna razsvetljava, prikazovalniki hitrosti, biči ipd.) in ureditev - 
cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in 
omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, 
pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. 

3.1.8. Redno vzdrževanje vegetacije - Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in 
seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta 
omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna 
oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto 
in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. 

Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije 
ni dovoljeno uporabljati. 

3.1.9. Zagotavljanje preglednosti - Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno 
bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to 
ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost. 
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3.1.10. Čiščenje cest - Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na 
varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja. 

3.1.11. Redno vzdrževanje cestnih objektov - Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in 
prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, 
funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa. 

 
Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti čiščenje: 
    – prometnih površin in prometne opreme na objektu, 
    – prostora neposredno okoli objekta, 
    – ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta, 
    – naprav za odvodnjavanje, 
    – naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet in manjša popravila: 
    – poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin), 
    – posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje 

       fug, popravila zaščitne plasti armature itd.), 
    – protikorozijske zaščite, 
    – hidroizolacije in odvodnjavanja, 
    – izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij. 

 

3.1.12. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil - Največje dovoljene osne obremenitve 
ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim 
programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije in medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki. 

3.1.13. Intervencijski ukrepi - Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati izvajanje intervencijskih 
ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj 
obvestiti Občino Železniki, kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi policijo. 

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in 
drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma 
odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih 
lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. 

Če to ni mogoče, je dolžan: 

    – označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, 
    – izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste, 
    – vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno. 

3.1.14. Zimska služba - v zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca 
naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program 
zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem županu najkasneje do 15. 
oktobra tekočega leta. (3. odstavek 3. člena – odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest 
na Krajevne skupnosti Občine Železniki).  

 

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti: 
    – organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe, 
    – pripravljalna dela, izvedbena dela in dela po končani zimski službi,       

   – načini izvajanja zimske službe,     

   – merila in način določanja prednostnih razredov cest pri izvajanju zimske službe, 

    – obveščanje v času zimske službe, 

    – seznam pomembnih kontaktov v času izvajanja zimske službe; 
 

3.2. Investicijsko vzdrževalna dela in investicije na cestah so zahtevnejša in obsežnejša dela.  
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Med ta dela na cestah sodijo zlasti: 
    – dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije, 
    – preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, 
    – ojačenje voziščne konstrukcije, 
    – obsežnejše postavljanje novih ali nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev, 
    – obsežnejše postavljanje nove ali nadomestitve obstoječe prometne opreme, 
    – obsežnejše postavljanje nove ali nadomestitve obstoječe prometne signalizacije, 
    – sanacija ali dograditev naprav za odvodnjavanje, 
    – sanacije ali preureditve brežin, 
    – ozelenitve zaradi zaščite ceste in ureditve okolice, 
    – sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih večjih poškodb ceste, 
    – posamezne korekcije geometrijskih elementov ceste (krivine, prečni nagib), 
    – preureditve ceste (manjše korekcije križišč, dograditev ločilnih in robnih pasov,   

       bankin, pločnikov v naseljih, zagotovitev preglednosti in podobno). 

Med obnovitvena dela na cestnih objektih sodijo zlasti: 
    – sanacije posameznih konstrukcijskih elementov, 
    – sanacija vozišča, 
    – sanacija ali dograditev hidroizolacije, 
    – sanacija ali dograditev odvodnjavanja z objekta, 
    – sanacija opornih in podpornih konstrukcij, 
    – sanacije ali zamenjave cestnih naprav in ureditev na objektih, 
    – popravila ali zamenjave ležišč, členkov in dilatacij, 
    – prenove antikorozivne zaščite jeklenih konstrukcij, 
    – prenove površinske zaščite betonskih konstrukcij. 

 

4. LETNI PLAN – finančni del 

4.1. Redno vzdrževanje prometnih površin 

SKLOP Vrsta del Vrednost v € 

Redno vzdrževanje lokalnih cest, 
javnih poti, pločnikov, parkirišč in 
drugih prometnih javnih površin 

Tekoče vzdrževanje občinskih cest - 

letno + zimsko vzdrževanje 

 

  196.959 

Vzdrževanje pločnikov, parkirišč in 
drugih prometnih javnih površin 

48.068 

SKUPAJ                 
245.027 

 

4.2. Investicije in Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 

SKLOP Vrsta del, investicija Vrednost v € 

1) Montaža odbojnih ograj in ostale 
cestne opreme 

Nameščanje odbojnih ograj, 
postavitev prometnih znakov 

 
                 39.200 

2) Obnova cest  29.530 

3) Novogradnje cest + invest. nadzor  560.435 

4) Nakup zemljišč  60.000 
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5) Načrti/projektna dokumentacija  10.000 

SKUPAJ  
 

         699.165 

4.1 redno vzdrževanje + 4.2 
investicije 

Vrednost v € 

LETNI PLAN - SKUPAJ  944.192        

 

5. NALOGE krajevnih skupnosti                                                                                       Vrednost v €    

KS Davča Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

48.776,46 

KS Dražgoše – Rudno Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

 

    VO Dražgoše 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

8.705,78 

 

     VO Rudno 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

810,81 

 

KS Dražgoše – Rudno – SKUPAJ 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

9.516,58 

KS Dolenja vas Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

3.459,24 

KS Selca Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

 

                  VO Selca 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

7.563,95 

 

                  VO Golica 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

             7.932,21 

 

                   

                  VO Kališe 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

5.443,06 

                   

                   VO Lajše 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

6.285,59 

                    

                   VO Topolje-Zabrekve 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

8.956,21 

 

KS Selca   - SKUPAJ 

 

36.181,02 
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KS Sorica    

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

25.571,08 

 

KS Železniki 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

                     

                    VO Martinj vrh 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

32.089,90 

                     

                    VO Ojstri vrh 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

6.928,15 

                     

                    VO Podlonk – Prtovč 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

16.070,06 

                     

                    VO Potok 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

13.284,95 

                     

                     VO Studeno 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

303,80 

 

                     VO Zali Log 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

11.412,74 

                     

                    ON Železniki 

Tekoče letno vzdrževanje kateg. 
občinskih cest in zimska služba 

 

41.431,79 

 

KS Železniki – SKUPAJ 

 

          121.521,39 

 

6. ZAKLJUČEK 

Pri izvajanju programa letnega vzdrževanja Krajevne skupnosti izvajajo dela iz točke  3.1. Redno vzdrževanje 
prometnih površin. Prednostno bodo izvajali naloge glede na stanje in potrebe na cestnem omrežju.  

Za zimsko vzdrževanje se naloge izvajajo po izvedbenem programu zimske službe.  

Urejanje prometne signalizacije se bo izvajalo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015), ter predlogi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Manjša investicijska vzdrževalna dela se bodo izvajala po potrebah na terenu, naložbe v modernizacijo 
cestne infrastrukture pa so planirane v občinskem proračunu. 

Številka: 
Železniki, dne 

Župan občine Železniki: 
mag. Anton Luznar 
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IX. FINANČNI NAČRTI KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI 
 

1. Merila za financiranje krajevnih skupnosti 
2. Krajevna skupnost Davča 
3. Krajevna skupnost Dolenja vas 
4. Krajevna skupnost Dražgoše – Rudno 
5. Krajevna skupnost Selca 
6. Krajevna skupnost Sorica 
7. Krajevna skupnost Železniki 

 

 
 


