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0. POSLOVNO POROČILO 
0.1. PRAVNA PODLAGA 
 

Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2019 je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi: 

- Zakon o javnih financah (UL RS  11/11 - UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 -  

  ZIPRS1617 in 13/18)  

- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (UL RS 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15- ZUUJFO, 71/17 in  

  21/18-popr.) 

- Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) 

- Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

  pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

  (UL RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10) 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

  prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 

  86/16 in 80/19) 

- metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

  uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,   

  97/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 

  134/03, 34/04, 13/05,114/06 - ZUE,  138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 

   (UL RS 117/02 , 134/03 in 108/13) 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev  in opredmetenih osnovnih sredstev 

   (UL RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) 

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 

  prostimi denarnimi sredstvi na računih , vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (UL  

  RS 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) 

- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov  (UL  

  RS 86/16 in 76/17). 

 

0.2. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
V zaključnem računu  Občine Bovec so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki občine za leto 2019. 

Računovodsko poročilo obsega: 

- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
- izkaz računa financiranja 
- bilanca stanja 
- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
- stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil 
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. 
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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 1 . 1 8 1 . 8 4 0  €  

4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
 7.472.667 €  

Obrazložitev konta 

V Bilanci prihodkov in odhodkov so na strani odhodkov prikazani:  

- TEKOČE ODHODKE (skupina 40),  ki vključujejo stroške dela, izdatke za blago in storitve ter rezerve 

- TEKOČE TRANSFERE (skupina 41), ki vključujejo subvencije (odpadki, kmetijstvo, malo gospodarstvo, 
…), transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere v neprofitne organizacije in ustanove (humanitarne 
organizacije, društva, politične stranke…) ter druge tekoče domače transfere (tekoči transferi: občinam, v 

  sklade socialnega zavarovanja, javne sklade, javne zavode ter druge izvajalce javnih služb). 

- INVESTICIJSKE ODHODKE (skupina 42), ki vključujejo nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup 
nematerialnega premoženja ter izdelavo projektne dokumentacije. 

- INVESTICIJSKE TRANSFERE (skupina 43), ki vključujejo investicijske transfere fizičnim in pravnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki (neprofitnim organizacijam in ustanovam) in investicijske transfere 
proračunskim uporabnikom (javnim zavodom, katerih (so)ustanoviteljica je občina). 

 

Skupna realizacija odhodkov v letu 2019 je bila 7.472.666,70 € in je glede na plan realizirana v 87,85 %. 
Največja razlika med realizacijo in planom je na investicijskih odhodkih, predvsem zaradi ne-realizacije 
investicij in s tem prenos v leto 2020.  

Prav tako so bili nekoliko nižji tudi investicijski transferi in tekoči odhodki, predvsem pri izdatkih za blago in 
storitve.  

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 1.648.772 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 424.312 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 400 zajema plače (bruto 1), regres za letni dopust, povračilo za strošek prehrane med delom in 
strošek prevoza na delo, sredstva za povečan obseg dela in nadurno delo ter jubilejne nagrade. Realizirano je 
94,24 % plana.  

Manj sredstev je bilo porabljeno za povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo ter drugi izdatki 
zaposlenim.  

Občina Bovec je imela konec leta 18 zaposlenih, od tega sta 2 zaposlena na projektu, 1 na javnih delih, 15 pa 
jih je v občinski upravi in Kulturnem domu. 

Delavcu, ki je bil v letu 2019 zaposlen preko javnih del zaposlen, se je pogodba o zaposlitvi iztekla 31.12.2019.  

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 70.548 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 401 zajema prispevke delodajalca za  pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje in poškodbe pri delu ter poklicne bolezni, zaposlovanje, starševsko varstvo ter premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Realizirano je bilo 97,75 % plana. 
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402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.114.871 € 

Obrazložitev konta 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene 
storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste 
storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, 
intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi stroški plačil članom različnih komisij in odborov, 
članarin, plačila poštnih in bančnih storitev. Realizirano je bilo 81,55 % plana.  

 

Konto 4020 pisarniški in splošni material in storitve v višini 254.077,16 €: 

pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, 
časopisi in strokovna literatura, prevajalske storitve, stroški objav in oglaševalskih storitev (Uradni list, Štulc 
Milan, KA-TV), računalniške storitve, revizorske storitve, reprezentanca, agencijske storitve (predstave v KD), 
drugi splošni material  (pomožni material, blago Kluže, pomoč pri projektih, stroški upravljanja stanovanj, 
strokovna pomoč za upravljanje z občinskimi gozdovi)   

 

Konto 4021 posebni materiala in storitve v višini 51.273,21 €:  

delovna obleka, zdravniški pregledi zaposlenih, protokolarna darila in organiziranje proslav, geodetske 
storitve, parcelacije in cenitve 

 

Konto 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacija v višini 180.683,61 €:  

el. energija, stroški ogrevanja, voda in odvoz smeti, stroški telefonije in interneta , poštnina  

 

Konto 4023 prevozni stroški in storitve v višini 13.973,68 €:  

goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil ter nadomestni deli za ta vozila, registracija vozil, 
zavarovalne premije za vozila, drugi prevozni in transportni stroški  

 

Konto 4024 izdatki za službena potovanja v višini 9.624,43 €:  

dnevnice, kilometrina, nočitve , drugi izdatki za službena potovanja kot so cestnine, parkirnine, ..  

 

Konto 4025 tekoče vzdrževanje v višini 371.576,17 €:  

tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj, drugih objektov-cest, ulic, poti, zavarovalne premije za 
objekte in opremo, tekoče vzdrževanje strojne in programske opreme, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 
zavarovanje  

  

Konto 4026 poslovne najemnine in zakupnine v višini 3.685,73 €:  

najemnine za stanovanja - popotresna obnova, delež za energetsko svetovalno pisarno v Tolminu ter najemnina 
za vstopno izstopno mesto v Čezsoči 

 

Konto 4029 drugi operativni odhodki v višini  229.977,48 €:  

avtorski honorarji, podjemne pogodbe, plačila študentom in dijakom, sejnine, izobraževanje zaposlenih, sodni 
stroški, stroški notarjev in odvetnikov, članarine v mednarodnih organizacijah in domačih organizacijah - 
združenje občin Slovenije, stroški plačilnega prometa in bančne storitve, drugi operativni odhodki (energetski 
management, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) 

 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.912 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 403 predstavlja plačilo obresti od najetih kreditov  in sicer poslovnim bankam ter  drugim 
domačim kreditodajalcem.  Realizirano je bilo 83,62 % plana. 
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409 REZERVE 30.128 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 409 predstavlja izločanje sredstev v proračunsko rezervo. 

 

4091 Proračunska rezerva 

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 101/2013, 
55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018) se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za 
proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se 
izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ 
do višine 1,50 % prejemkov proračuna. 

Leta 2019 je bil oblikovan vir proračunske rezerve v višini 30.128,27 € v skladu s planirano vrednostjo v 
Proračunu za leto 2019, saldo konec leta je 0,00 €. Proračunska rezerva se je v letu 2019  porabila v vrednosti 
44.754,00 € (oblikovano 30.128,27 € in saldo iz preteklih let 14.625,73 €). 

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.112.040 € 

410 SUBVENCIJE 55.394 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 410 predstavlja subvencije javnim podjetjem - Komunali za subvencijo cen odpadkov 
(6.253,55 €) in družbi Dolb d.o.o za pokrivanje izgube (17.851,43 €) ter subvencije iz razpisa za spodbujanje 
kmetijstva (9.273,80 €) in malega gospodarstva (22.014,76 €). Realizirano je bilo 88,34 % plana. 

 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 577.362 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 411 predstavlja transfere posameznikom in gospodinjstvom in sicer: 

Konto 4111 družinski prejemki in starševska nadomestila predstavlja darilo ob rojstvu otroka  v višini 
7.525,40 € 

 

Konto 4119 drugi transferi posameznikom kot so: 

- 411900 Regresiranje prevozov v šolo v višini 150.931,76 € 

- 411908 Denarne nagrade in priznanja v višini 1.000,00 € 

- 411909 Regresiranje oskrbe v domovih v višini 49.990,21 € 

- 411920 Subvencioniranje stanarin v višini 11.420,20 € 

- 411921 Plačilo razlike cene programa v vrtcih in plačili staršev v višini 352.357,16 € 

- 411999 Drugi transferi v višini 4.136,80 € 

 

 Realizirano je bilo 95,76 % plana. 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 157.649 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 412 predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in sicer društvom, 
humanitarnim organizacijam in drugim, ki izvajajo programe v javnem interesu ter političnim strankam. 
Realizirano je bilo 105,28 % plana. 
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413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.321.637 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 413 predstavlja druge tekoče domače transfere in sicer: 

 

Konto 4130 Tekoči transferi občinam je plačilo za delovanje skupne medobčinske uprave Občini Kobarid v 
višini 53.285,69 € in renta Občini Tolmin za odlaganje komunalnih odpadkov v Volčah v višini 4.171,80 € - 
skupaj 57.457,49 € 

 

Konto 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja predstavlja prispevek ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga občina plačuje za brezposelne občane v višini 11.209,71 € 

  

Konto 4132 Tekoči transferi v javne sklade in agencije predstavlja transfer Fundaciji Poti miru v Posočju v 
višini 6.000,00 € 

 

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo plače, prispevki 
in materialni stroški v višini 1.223.382,84 € 

 

Konto 4135 Tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki  
predstavljajo plačila Komunali za vodenje katastra in investicij  ter pogrebne storitve v višini 23.586,49 € 

 

Realizirano je bilo 97,28 % plana. 

 

 

42 IINVESTICIJSKI ODHODKI 3.636.895 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.636.895 € 

Obrazložitev konta 

     Skupina kontov 420 predstavlja plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in  neopredmetenih  
     sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje  
     in obnove zgradb in drugih objektov. 

 

Konto 4201 Nakup prevoznih sredstev: nakup reševalnega vozila za ZD Tolmin v višini 133.085,82 €, ki je 
bil ZD Tolmin dan v upravljanje 

 

Konto 4202 Nakup opreme: računalniki, tiskalnika, monitor, avdio oprema in scenska tehnika, stoli in mize, 
projektorja, avto prikolica, parkomat, priključki za toplotno ogrevanje v višini 129.494,55 € 

 

Konto 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: hladilnik, arhivski regali, polnilna postaja v višini 9.791,68 € 

 

Konto 4024 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: avtobusno postajališče s sanitarijami v Bovcu, 
komunalna infrastruktura Klanc, avtobusna postajališča v občini, Ribiška hiša v Kal Koritnici, zunanja ureditev 
Stergulčeve hiše, gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica, most v vasi Soča, sanacija ceste Trdnjava 
Kluže- Bavšica,  kritina za  Ski boom bar, ureditev črpališča za gorivo na letališču  - v višini 1.888.128,16 € 

 

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: komunalna ureditev odseka Mala vas - Dvor, investicijsko 
vzdrževalna dela na javnih poteh in površinah ter kanalizacijski priključki v Kal Koritnici, ureditev ulic, cest 
in javnih površin v Plužnah, LPM in Jablancah, investicijsko vzdrževanje vodovodov, kanalizacije in čistilnih 
naprav v občini, ... v višini 795.335,18 € 

 

Konto 4206 Nakupi zemljišč v višini 542.728,63 € 
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Konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja: nadomestilo za stavbo pravico in služnostna pravica v 
višini 2.537,98 € 

 

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in invest. inženiring 
predstavljajo nadzor za komunalno infrastrukturo Klanc, avtobusno postajališče s sanitarijami  Bovec, 
avtobusna postajališča v občini, Ribiško hišo, gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica, most v vasi Soča, 
sanacija ceste trdnjava Kluže- Bavšica, ter projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo, PID za 
občinsko stavbo, Ribiško hišo, avtobusno postajališče, ... v višini 135.792,82 € 

Realizirano je bilo 84,42 % plana.  

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 74.960 € 

431 Investicijski transferi PO in FO, ki niso proračunski uporabniki 9.864 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 431 predstavlja investicijske transfere pravnim in fizičnim osebah, ki niso proračunski 
uporabniki. 

To je požarna taksa. Občina prejme sredstva od Ministrstva za obrambo in jih na podlagi odločitve občinskega 
odbora, zadolženega za to področje nakaže GZ Bovec za namene nakupa opreme posameznih gasilskih društev. 

 

Realizirano je bilo 51,91 % plana. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 65.096 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 432 predstavlja investicijske transfere proračunskim uporabnikom  in sicer javnim zavodom 
za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela in sicer: 

- Glasbeni šoli 770,22 € 

- Knjižnici Tolmin 1.420,00 € 

- OŠ Bovec 52.052,37 € 

- ZD Tolmin 853,23 € 

Vključen je tudi transfer KS Srpenica v višini 10.000,00 € občini Bovec za izgradnjo gasilskega doma z 
večnamensko dvorano Srpenica. 

Realizirano je bilo 86,99 % plana. 
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7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
 6.290.827 €  

Obrazložitev konta 

V Bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani:  

- DAVČNI PRIHODKI                     (konti skupine 70) 

- NEDAVČNI PRIHODKI                 (konti skupine 71) 

- KAPITALSKI PRIHODKI               (konti skupine 72) 

- TRANSFERNI PRIHODKI države   (konti skupine 740) 

- PREJETA SREDSTVA od EU       (konti skupine 741) 

- PREJETA SREDSTVA iz EU        (konti skupine 78) 

 

Skupna realizacija prihodkov v letu 2019 je bila 6.290.827,00 € in je bila glede na plan realizirana v 90,42 %. 
Največja razlika med realizacijo in planom je na  kapitalskih prihodkih - predvsem prihodki od prodaje 
zemljišč in transfernih prihodkih - predvsem prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU. 

 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.688.407 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.665.378 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 700 predstavlja dohodnino in je enaka kot je bila planirana. Realizirano je bilo 100,00 % plana. 

Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe, prihodek občine iz glavarine ter finančno 
izravnavo. Primerna poraba je izračunan primeren obseg sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog 
občine. Izračuna se 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 in števila prebivalcev ter povprečnino.  

Skladno z ZFO-1 občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za 
inflacijo. Način izračuna dohodnine natančneje opredeljuje 14. člen ZFO-1.  

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 274.949 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 703 predstavljajo davki  na premoženje in sicer davki na uporabo, lastništvo ali prodajo 
premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem 
zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Realizirano je bilo 84,11 % plana. 

 

 7030 Davki na nepremičnine zajema:  

- 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb v  višini 10.203,30 € 

- 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 47.210,68 € 

- 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine v višini 361,87 € 

- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb v višini 42.302,76 € 

- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 81.288,88 € 

- 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 381,27 €  

 

7031 Davek na premičnine zajema davek  na vodna plovila in  zamudne obresti v višini 27,89 €. Obdavčitev 
premoženja (posest vodnih plovil) od 1. januarja 2007 dalje samostojno ureja Zakon o davkih na vodna plovila 
(Uradni list RS, št. 117/2006). 

 

7032 Davki na dediščine in darila v višini 7.311,72 € 

Po Zakonu o davku na dediščine in darila je predmet obdavčitve premoženje, ki ga fizična oseba prejme od 
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fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo. Osnova obdavčitve je vrednost podedovanega ali v dar 
prejetega premoženja (po odbitku dolgov, stroškov in bremen). Prihodki iz tega naslova pri dedovanju ali 
podaritvi nepremičnin pripadajo občini, v kateri je nepremičnina. V primeru dedovanja ali podaritve premičnin, 
premoženjskih in drugih stvarnih pravic pa občini, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče ali sedež. 

Davčne stopnje so različne glede na dedne rede. Ta davčni vir je opredeljen kot lastni davčni vir občine.  

 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje zajema:   

- 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb v višini 22.355,60 € 

- 703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb v višini 65.574,47 € 

- 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini -56,64 € 

Podlaga obdavčitve je Zakon o davku na promet nepremičnin. Plačuje se na osnovi prometa nepremičnin (tj. 
vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, zamenjava nepremičnin, finančni najem 
nepremičnine …) ter od odplačane ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja stavbne pravice. 

Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, v kateri nepremičnina leži. Z ZFO-1 je status tega prihodka 
opredeljen kot lastni davčni vir občine. 

Višina teh davkov je odvisna od prometa na trgu nepremičnin, ki niha glede na rast oziroma padanje 
gospodarske rasti.  

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 748.080 € 

Obrazložitev konta 

Skupna kontov 704 predstavlja davke na domače blago in storitve. Realizirano je bilo 116,18 % plana. 

 

7044 - Davki na posebne storitve v višini 547,30 € 

Prejemke iz naslova davka na dobitke od iger na srečo (loterija, tombola, loto, športna napoved, športna stava, 
srečelov in druge podobne igre) občina prejema na podlagi Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na 
srečo (Uradni list RS, št. 24/2008), pri čemer se za dobitek po tem zakonu šteje vsak dobitek, ne glede na 
obliko, v kateri je bil izplačan, in ki je višji od 300 €.  

V 4. členu prej navedenega zakona je določeno, da prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v 
kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Če zavezanec za plačilo tega davka nima stalnega prebivališča 
v Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče. 

Pri izplačilu dobitka nad določeno vrednostjo se obračuna 15 % davek na dobitke od iger na srečo, pri čemer 
davčno osnovo predstavlja vrednost dobitka. Po ZFO-1 je davek na dobitke od klasičnih iger na srečo lastni 
davčni vir občine. 

 

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev  

- 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 58.047,20 € 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno 
v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanja okoljske dajatve ureja Uredba o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015).  

 

- 704704 Turistična taksa v višini 663.867,46 € 

Turistična taksa predstavlja lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Podlaga za pobiranje 
in določanje višine turistične takse in njeno porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma 
(ZSRT-1) in Odlokom o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec. Turistična taksa je vir financiranja 
spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu 
(informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite turistične 
ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditev ipd.). V letu 2019 je 
bilo iz naslova pavšalne turistične takse izdano 505 odločb v skupnem znesku 63.606,48 €. 

 

- 704706 Občinske takse od pravnih oseb v višini 8.200,00 € 

Osnova za obračun takse je Odlok o občinskih taksah (Uradni list RS št. 37/2018). S tem odlokom se določi 
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obveznost plačevanja občinske takse v Občini Bovec za posebno rabo javnih površin, nepremičnin in stavb v 
lasti Občine Bovec za opravljanje dejavnosti, ki se razlikujejo od njihove siceršnje namenske rabe  in sicer za  
oglaševanje, organizacijo porok in snemanje filma ali reklamnega oglasa. 

Osnova za obračun takse je Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Bovec (Uradni list RS št. 46/2018). Ta odlok določa višino takse za 
obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec, ki jo vplačajo vlagatelji 
pobud.  

 

- 704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov v višini 1.200,00 € 
Osnova za obračun takse je Odlok o občinskih taksah (Uradni list RS št. 37/2018). S tem odlokom se določi 
obveznost plačevanja občinske takse v Občini Bovec za posebno rabo javnih površin, nepremičnin in stavb v 
lasti Občine Bovec za opravljanje dejavnosti, ki se razlikujejo od njihove siceršnje namenske rabe  in sicer za  
oglaševanje, organizacijo porok in snemanje filma ali reklamnega oglasa. 
Osnova za obračun takse je Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Bovec (Uradni list RS št. 46/2018). Ta odlok določa višino takse za 
obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec, ki jo vplačajo vlagatelji 
pobud.  
 

- 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 16.217,71 € 

V skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS št. 38/1994 s spremembami) so 
ta sredstva strogo namenska za vzdrževanje in popravila gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.  

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 904.082 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 566.878 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 710 predstavlja udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja in sicer: 

Konto 7102 prihodki od obresti v višini 4,35 € predstavljajo obresti od vezanih depozitov.  

 

Konto 7103 prihodki od premoženja:  

- 710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 2.308,65 € 

  Konto zajema prihodke od najema teh zemljišč s strani domačih družb, ki jih tudi uporabljajo za poslovne 
namene. 

 

- 710301 Najemnine za poslovne in druge prostore v višini 38.584,47 € 

  Med temi so prihodki od dajanja v najem površin pred gostinskimi lokali in tržnice, prostorov lekarne, objekta  

  na B postaji za postavitev naprav za izvedbo elektronskih komunikacij, prostorov kulturnega doma in trdnjave  

  Kluže. 

  V tej skupini so vključeni tudi prihodki od najemnin od oddajanja prostorov, ki se nahajajo na področju  

  posameznih krajevnih skupnosti in pripadajo KS, kjer se nahajajo.   

 

- 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja v višini 57.990,10 € 

  Občina Bovec poseduje 30 stanovanj in jih oddaja v najem za neprofitno najemnino v skladu s Pravilnikom  

  o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Stanovanja se nahajajo: 

- Brdo 20: 3 stanovanja 

- Brdo 65,66,69 po 1 stanovanje 
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- Brdo 71: 4 stanovanja 

- Brdo 72: 2 stanovanji 

- Dvor 6: 4 stanovanja 

- Kot 24: 2 stanovanji 

- Kot 43: 3 stanovanja 

- Industrijska cona: 6 stanovanj 

- Trg golobarskih žrtev 50: 1 stanovanje 

- v Čezsoči je zasedeno 1 stanovanje 

 

- 710303 Prihodki od najemnin za opremo KD v višini 54,20 € predstavljajo izposojo opreme v KD, predvsem  

  projektorja. 

 

- 710304 Prihodki od drugih najemnin - komunalna infrastruktura v višini 176.331,14 € 

  Občina Bovec kot lastnik komunalne infrastrukture  (vodovodi, kanalizacija, čistilne naprave, odlagališča,  

  pokopališča in mrliške vežice) daje to gospodarsko javno infrastrukturo (GJS) po pogodbi  v najem Javnemu  

  podjetju Komunala Tolmin d.o.o. Višina najemnine se določa na osnovi vrednosti omrežja oz. obračunane 

  letne amortizacije  in upoštevanjem stopnje izkoriščenosti, kar je razvidno iz elaboratov za oblikovanje cene  

  za posamezno GJS. Te elaborate obravnava Občinski svet posamezne občine v postopkih potrjevanja cen za  

  obravnavane storitve, le cene za pokopališča potrjujejo župani na Svetu ustanoviteljev. 

  

- 7103042 Prihodki od drugih najemnin v višini 11.989,36 € 

  Največji del pa  predstavljajo prihodki od oddajanja hišic na trgu in parkirnih prostorov na Brdu. 

 

- 710305 Prihodki od zakupnin v višini 12.041,80 € 

  To so prihodki od zakupov zemljišč, ki jih od občine zakupijo posamezni rejci živali, pašne skupnosti, društvo  

  rejcev drobnice in lovska družina.  

 

- 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 4.600,89 € 

  Vključeni so prihodki od koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki so namenski in se prerazdelijo  

   lovskim družinam na področju občine. Delež pri razmejitvah je določen v Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni  

   list RS, št.16/2004, 120/2006-odl.US, 17/2008, 46/2014-ZON-C in 31/2018) v razmerju 50 % država in 50  

   %  občina. 

 

- 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 251.309,65 € 

  Po 74. členu Zakona o igrah na srečo se del koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo nameni lokalnim  

  skupnostim kot namenski vir za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja,  

  ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture.  

  Navedena koncesijska dajatev po ZFO-1 predstavlja lastni prihodkovni vir občinskega proračuna. Skladno s  

  7. členom ZFO-1 koncesijska dajatev občini pripada v višini, ki je določena v aktu o njeni uvedbi. Ta določa,  

  da se 47,80 % pobrane koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo nameni lokalnim  skupnostim  

  v zaokroženem turističnem območju. 

 

- 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 37,83 € je prihodek od koncesnin, ki ga  

  plačuje TKK za izkoriščanje izkopa krede. 

  Delitev koncesnin med državo in občinami ureja Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št.14/2014 – UPB in  

  61/2017-GZ) v 8. odst. 26. in 5. odst. 53. člena in sicer v razmerju  50 % država in 50 % občina. 
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- 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 5.035,70 €  

  To so prihodki od koncesnin, ki jih plačujejo lastniki elektrarn in drugi za izkoriščanje reke Soče in njenih  

   pritokov. Podlaga je Zakon o vodah in Posamezna uredba oz. posamezna koncesijska pogodba, ki določata  

   razmerje.  

 

- 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini  

  6.500,00 € 

  Največji del predstavljajo prihodki iz ustanovitve stvarne služnosti po pogodbi s Telekomom za izgradnjo  

  radijske bazične postaje mobilnega javnega radijskega omrežja. Nekaj je še drugih danih služnosti. 

 

- 710399 Drugi prihodki od premoženja v višini 89,69 €  

 

Realizirano je bilo 97,72 % plana. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.880 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 711 predstavlja plačilo upravnih taks.  

Prihodke iz naslova upravnih taks uvrščamo med druge lastne vire financiranja občine; vrši se prek posebnega, 
upravnim taksam namenjenega podračuna občine. Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna od števila in 
narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo pri občinski upravi, in za katere je po Zakonu o upravnih taksah 
potrebno plačati upravno takso. 

Realizirano je bilo 86,54 % plana. 

712 DENARNE KAZNI 31.771 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 712 predstavlja denarne kazni za prekrške in nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo 
prostora. Realizirano je bilo 113,47 % plana. 

 

- 712001 Denarne kazni za prekrške v višini 11.015,22 € 

  Prihodki in naslova globe obsegajo plačila glob za kršitve zaradi napačnega parkiranja, nelegalnega  

  kampiranja, motenja javnega reda in miru, kršitve na področju oskrbe z vodo, ravnanjem s komunalnimi  

  odpadki, poročanja in plačevanja turistične takse ter za druge kršitve, predvidene z občinskimi odloki, za  

  katere je izvajanje nadzora in sankcioniranje v pristojnosti medobčinskega redarstva oziroma medobčinske  

  inšpekcije. Z ZOF-1 globe za prekrške sodijo med druge lastne vire financiranja občin. 

 

- 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 20.715,38 € 

  Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene  

  gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Vrsta  

  in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljene gradnje,   

  posledice takšne gradnje oziroma objekta na možnosti s prostorskimi akti opredeljene namenske rabe prostora  

  in glede na območje, na katerem je bila izvedena nedovoljena gradnja. 50 % sredstev iz naslova vplačanih  

  nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pripada proračunu občine, na območju katere se 

  nedovoljena gradnja nahaja, ostalih 50 % pa je prihodek državnega proračuna. Z ZOF-1 to nadomestilo sodi  

  med druge lastne vire financiranja občin.  

 

- 712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških v višini 40,00 € 
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713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 188.014 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 713 predstavlja prihodke od prodaje blaga in storitev in sicer:   

- 7130000  Prihodki od prodaje blaga in storitev - Kluže v višini 1.922,12 € so prihodki od prodaje tržnega  

   blaga v Klužah 

- 7130003  Prihodki od prodaje blaga in storitev - Parkomat v višini 4.380,11 € so prihodki za parkiranje na  

   parkirišču pred KD  

- 713004    Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne prireditve v Kulturnem domu v višini 16.394,74 €  

- 713005    Prihodki od vstopnin v Klužah in muzeju v Stergulčevi hiši v višini 24.127,93 € 

- 713099    Drugi prihodki od prodaje - les na panju v višini 141.188,96 € - gre za prihodke iz naslova prodaje   

   lesa na panju/drva občanom in družbam, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo, v gozdovih, ki so v 100 %   

   lasti občine in  v gozdovih, ki so v solastništvu z agrarnimi skupnostmi.  

 

Realizirano je bilo 106,40 % plana. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 110.540 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 714 predstavlja druge nedavčne prihodke in sicer: 

- 714100 Drugi nedavčni prihodki v višini 7.020,42 € 

  Pretežni del predstavljajo načrtovani prihodki od grobnin na pokopališčih na Srpenici, v Soči in v Trenti, ki  

  jih v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč vplačujejo svojci pokojnih in so prihodki krajevnih  

  skupnosti, na katerih se nahajajo pokopališča ter obratovalni stroški od najetih poslovnih prostorov.   

 

- 714105 Prihodki od komunalnih storitev v višini 62.544,83 € 

  Komunalni prispevek se odmerja investitorju ali lastniku objekta predvidenih in obstoječih zahtevnih in manj  

  zahtevnih objektov, ki se bodo opremljali z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo (prometno,  

  kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter ravnanje z odpadki), oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino  

  ali  spreminjali namembnost objekta. Komunalni prispevek se odmerja skladno z Odlokom o programu  

  opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec (Uradni list RS,  

  št. 42/2009) in Odlokom o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

  komunalnega prispevka v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 39/2019). 

 

- 714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 4.194,85 € predstavlja izplačilo  

  zavarovalnice za nastalo škodo  

 

- 714121 Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov zavarovanja za zavarovanje izvedbe posla v višini  

  34.348,50 € predstavljajo unovčeno menico družbe Esotech d.o.o. zaradi zapletov pri začetku izvajanja  

  komunalne ureditve odseka Mala vas – Dvor 

 

- 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki, refundacije v višini 2.431,86 €  

  To so prihodki iz naslova sklepov o dedovanju po občanih, za katere je občina plačevala oskrbnino v domu  

   za starejše oziroma drugih socialno varstvenih ustanovah. 

  Tu je knjižen tudi sklep, s katerim nam je Geodetska uprava RS vrnila preveč plačan znesek upravnih taks iz  

  leta 2018 v višini 67,80 € ki je bil takrat knjižen na proračunski postavki 0428 – večnamenska pot okrog  

  letališča in kontu 402113. Ker pa v letu 2019 na tej postavki ni bilo realizacije (celotna postavka pri oddaji  

  ZR  ne more biti negativna), smo morali to vračilo knjižiti na stan drugih izrednih prihodkov na kontu 714199. 

  Med drugimi davki - konto 706099, je konec leta 2019 zaradi nerazporejenih plačil davkov, ki jih razporeja  
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  FURS, ostal saldo v znesku  - 9.328,86 €,  ki pa se je preknjižil na druge nedavčne prihodke zaradi  

  izpolnjevanja obrazcev Izkaz prihodkov in odhodkov-drugi uporabniki (navodilo MF Direktorata za proračun  

  in Direktorata za javno računovodstvo).  

 

Realizirano je bilo 91,70 % plana. 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 188.267 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 30.000 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 720 predstavlja kapitalske prihodke - osnovo predstavlja Letni načrt razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Bovec 2019 in sicer prihodke od prodaje: 

- 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 30.000,00 € predstavlja prodajo  

   stanovanjske hiše v Podklopci  

  

Realizirano je bilo 20,91 % plana.  

722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽENJA 158.267 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 722 predstavlja prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev - osnovo 
predstavlja Letni načrt razpolaganja s stvarnim  premoženjem Občine Bovec 2019 in sicer: 

- konto 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 909,73 €  

- konto 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 157.357,55 €  

 

Realizirano je bilo 31,42 %. 

 

 

73 PREJETE DONACIJE 500 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 500 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 730 predstavlja prejete donacije domačih pravnih oseb. Plana za leto 2019 ni bilo.  

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.482.819 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
 1.290.947 € 

Obrazložitev konta 

Skupina  kontov 740 predstavlja transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in sicer: 

 

Konto 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna:  

  - 740000 Finančna izravnava v višini 318.210,00 € 

    Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s  

    pprihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. S tem je  
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    občini zzagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Znesek je  

    določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazoval pa se je iz državnega  

    proračuna mesečno v enakih obrokih.  

 

  - 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 63.378,18 € 

    Sredstva predstavljajo povračilo investicijskih stroškov za projekte Ribiška hiša, Mlekarna Ravni laz,  

    polnilnica za električne avtomobile, razvoj novih produktov v muzeju Stergulčeve hiše in Dolina Soče. 

 

  - 7400010 Požarna taksa v višini 17.792,00 € 

    Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih po posebnem ključu Ministrstvo za obrambo mesečno   

    dodeljuje občinam na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina jih nakaže  

    Gasilski zvezi Bovec v skladu  z odločitvijo Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine 

    Bovec. Uporabijo se lahko le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne    

    opreme. Namenska poraba požarne takse je na odhodkovni strani predvidena na proračunski postavki 0322. 

 

  - 7400012 Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1) v višini 542.263,00 €  

    Na podlagi 21.člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015- 

    ZUUJFO, 71/217 in 21/2018-popr.)  je realiziran prihodek iz naslova črpanja v državnem proračunu  

    zagotovljenih sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo ter za druge  

    investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov. V letu 2019 so bila sredstva  

    porabljena za financiranje izgradnjo komunalne infrastrukture Klanc v višini 380.000,00 €, vzdrž. javnih  

    poti in površin Kal Koritnica v višini 135.000,00 € in izgradnjo mostu v vasi Soča v višini 27.263,00 €.  

 

 - 7400014 Ministrstvo za okolje v višini 145.132,20 €  

   Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za okolje in prostor kot posebni transfer z državne ravni občini  

   za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic  neurja z močnim vetrom in poplavami med 29. in 30.  

   oktobrom 2018, in sicer za obnovo lokalne ceste LC018041 Trdnjava Kluže - Bavšica. 

 

 - 7400017 Ministrstvo za zdravje v višini 55.084,00 € 

    Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicije na primarni ravni  

    zdravstvenega varstva in sicer za nakup reševalnega vozila. Razliko v višini 78.001,82 € pa je kril sam  

    Zdravstveni dom Tolmin (prikazano na kontu 740301). 

 

 - 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 5.639,80 € predstavljajo  

   sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje plače in prispevkov za javnega delavca  

   zaposlenega na Občini Bovec v letu 2019 ter plačilo prispevkov, zdravniškega pregleda za osebo, ki je bila 

   na opravljanju dela v splošno korist.  

 

  - 7400041 MOP ZPOOSR popotresne namestitve v višini 3.233,51 € 

    Na tem kontu so načrtovana sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor za namestitve občanov Občine  

    Bovec v času posamezne popotresne obnove objekta. So namenska sredstva za pokrivanje stroškov, ki jih je  

    imela občina s popotresnimi namestitvami in so na odhodkovni strani načrtovana v enakem znesku na 

    proračunski postavki 002241 potres 2004 - namestitve.  

 

  - 7400044 Sredstva po 26. členu ZFO-1 organ skupne občinske uprave v višini 24.457,14 €  

    Pravna podlaga je 26. člena ZFO-1,  ki določa skupno opravljanje nalog občinske uprave. V letu 2019 je  

    bilo financirano 50 % odhodkov skupne medobčinske uprave za plače in prispevke ter izdatke za blago in  

    storitve, ki  odpadejo na Občino Bovec. 
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  - 7400045 Ministrstvo za kmetijstvo-za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.731,58 € 

    Na tem kontu, evidentiramo (dodatna) sredstva, ki jih za namen vzdrževanja gozdnih cest občina pridobi od  

    Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Do teh sredstev je občina upravičena v primeru, da  

    sredstva, ki jih pridobi iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (prihodek je evidentiran na kontu 

    704708), v tekočem proračunskem letu v celoti porabi skladno z njihovim namenom, tj. za vzdrževanje.  

     Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev državnega proračuna je urejeno s Pravilnikom o  

    financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. S tem pravilnikom so določena dela, ki se financirajo ali  

    sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sredstev Evropske unije. Med aktivnosti, ki se  

    financirajo in sofinancirajo v okviru nacionalnega programa vlaganj v gozdove iz sredstev državnega  

    proračuna so s tem pravilnikom uvrščena tudi vzdrževanja in gradnje gozdnih cest, in sicer tako v državnih  

    kot tudi zasebnih gozdovih. Do sredstev za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest so glede na  določila  

    tega pravilnika upravičene občine. Predmet sofinanciranja pa so lahko le tista dela, ki so vključena v  letni  

    program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi  

    Zavod za gozdove Slovenije. Občina sredstva iz tega naslova pridobi na podlagi pogodbe, ki jo podpiše z  

    MKGP in ZGS, na podlagi opravljenega prevzema in obračuna del na gozdnih cestah, ki so predmet  

    sofinanciranja. 

    Poraba tega proračunska vira se na odhodkovni strani proračuna evidentira v okviru proračunske postavke  

    0453 letno vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Konto 7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti  v višini 29.743,86 € predstavlja razdelitev 
sredstev iz leta 2018 po 17. členu Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici. 

 

Konto 7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov in zavodov v višini 78.001,82 € predstavlja 
sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva in sicer za nakup reševalnega vozila. Razliko 
v višini 55.084,00 € pa je krilo Ministrstvo za zdravje (prikazano na kontu 7400017). 

 

Realizirano je bilo 86,63 % plana. 

 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 191.873 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 741 predstavlja prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in sicer: 

- EU sredstva evropsk. kmetijskega sklada za razvoj podeželja za projekt Ribiška hiša v višini 191.872,58 € 

 

Realizirano je bilo 78,79 % plana, ker je bila razlika nakazana kot prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije na kotu 740001.  

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 26.751 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 787 predstavlja prejeta sredstva direktno iz EU in sicer prejeta sredstva za projekt Artistic.  

 

Realizirano je bilo 98,74 % plana.  
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B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 7 9 . 0 9 4  €  

7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 79.094 € 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 78.784 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 750 predstavlja prilive iz naslova vračila posojil za popotresno obnovo objektov, na katerih 
ima Občina Bovec vpisano hipoteko.  V letu 2019 sta bili v celoti odplačani 2 pogodbi. 

 

Realizirano je bilo 77,62 % plana. 

 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 310 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 751 predstavlja prodajo kapitalskih deležev. Prodano je bilo s sklepom o dedovanju prenesenih 
30 delnic bivšega sklada Infond Krekov Globalni, sedaj Infond dividend družbe Sava Infond d.o.o.. 

 

Realizirano je bilo 103,23 % plana. 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANKLJAJ  

V letu 2019 je Občina Bovec imela za 6.290.827,00 € prihodkov in za 7.472.666,70 € odhodkov, kar 
pomeni, da je imela proračunski primanjkljaj v višini 1.181.839,70 €. 

Občina presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu nima. Izračuna se tako, da presežek po denarnem toku zmanjšamo 
za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova plačila glavnic dolga), za neporabljene donacije 
in za neporabljena namenska sredstva. Glede na to, da ima Občina na dan 31.12.2019 1.181.839,70 € 
proračunskega primanjkljaja, istočasno pa izkazuje 800.970,30 € kratkoročnih obveznosti, presežka po Zakonu o 
fiskalnem pravilu ni. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 4 3 6 . 9 9 4  €  

5 RAZRED 5 - RAČUN FINANCIRANJA 1.027.532 €  

Obrazložitev konta 

Razred 5  predstavlja zadolževanje in odplačila dolgov v letu 2019.  

50 ZADOLŽEVANJE 732.263 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 732.263 € 

Obrazložitev konta 

Skupina kontov 500 predstavlja domače zadolževanje v višini 732.263,00 €: 

 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah v višini 190.000,00 €  predstavljajo pridobljena sredstva banke 
Intesa SanPaolo za investicije 2019 

 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih v višini 542.263,00 €  predstavljajo zadolževanje iz 
naslova 23. člena Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij: 

- Izgradnja mostu v vasi Soča  61.307,00 € 

- Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica   480.956,00 €   

 

 

55 ODPLAČILO DOLGA 295.269 € 

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 295.269 € 

Obrazložitev konta 

Skupina konto 550 predstavlja odplačila domačega dolga v skupni višini 295.268,62 €.  

 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  v višini 216.867,48 € predstavljajo odplačila SID banki za 
odplačilo kredita za investicijo Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin. 

 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem v višini 78.401,14 € predstavljajo: 

- odplačilo kredita Eko sklada za čistilno napravo na Žagi  23.825,80 € 

- odplačilo kredita po 23. členu ZFO-1 za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin  54.575,34 €  
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II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 7 . 4 7 2 . 6 6 7  €  

1001 OBČINSKI SVET                                    32.405 € 

01 POLITIČNI SISTEM                                                                            32.405 € 

0101 Politični sistem                                                                                                        32.405 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 31.836 € 

 

014 občinski svet 28.734 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izdatki za sejnine članom občinskega sveta, odborov, prevoza na seje ter povračila plače družbam, katerih 
zaposleni se kot svetnik udeleži seje ter reprezentanca. 

0895 sredstva za delovanje političnih strank 3.102 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah lokalne skupnosti. V letu 
2019 se je financiralo naslednje stranke:  

- SD       1.488,00 € 

- SDS     1.290,00 € 

- SLS        324,00 € 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 570 € 

015 občinska volilna komisija 570 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Konec leta 2018 sta nam Ministrstvo za notranje zadeve in UE Tolmin poslali račune za refundacijo stroškov, 
ki sta jih imeli z izvedbo lokalnih volitev, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2019. Ti stroški so bili tisk volilnih 
imenikov, obdelava podatkov, dežurstvo v času evidentiranja podpor kandidatur za župane in kandidatom za 
člane občinskih svetov. 

Stranke, ki so bile izvoljene v občinski svet, so lahko na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji  
in Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec vložile zahtevek za 
povračilo stroškov volilne kampanje. Te stranke so bile SDS, SD in SLS.  
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1002 NADZORNI SVET 1.772 € 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.772 € 

0203 Fiskalni nadzor 1.772 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.772 € 

019 nadzorni odbor 1.772 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izplačila sejnin članom nadzornega odbora za izvajanje nalog v okviru njihove pristojnosti. 

 

1003 ŽUPAN 140.724 €  

01 POLITIČNI SISTEM 60.846 € 

0101 Politični sistem 60.846 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.846 € 

013 župan, podžupan 60.846 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačo župana (funkcijo opravlja poklicno), prispevke in dodatno pokojninsko zavarovanje na 
podlagi ZKDPZJU, stroški službenih potovanj, prehrana in prevoz na delo in reprezentanca. 

Podžupana, ki opravljata svojo funkcijo nepoklicno sta bila plačana na podlagi podjemne pogodbe.  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 79.878 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 79.878 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 27.359 € 

0174 Odnosi z javnostjo-informiranje, obveščanje občanov 27.359 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo za delo predstavnika za stike z javnostjo po pogodbi, objave v Uradnem listu RS, 
spletna stran Občine Bovec in informiranje javnosti o dejavnostih Občine preko radijskih programov Primorski 
in Alpski val.  
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 52.519 € 

0170 KAJAK - Evropsko prvenstvo 2.680 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Evropsko prvenstvo kajak-kanu Soča 2019 se je začelo in zaključilo v Bovcu. Prvenstvo je potekalo od 14.-18. 
maja 2019, slavnostni začetek in zaključek ter spremljajoče večerne prireditve so se odvijale na glavnem trgu 
v Bovcu. Glavni organizator prvenstva je bila Kajakaška zveza Slovenije, Občina Bovec pa je sofinancirala 
postavitev odra in izvedbo prireditve na bovškem trgu. 

0171 občinske prireditve (novo leto, 8.februar,občinski praznik) 7.570 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške za izvedbo občinskega praznika, kulturnega praznika in sprejema pri županu pred 
novim letom. Zajeti so stroški za tisk vabil, cvetlični aranžmaji, pogostitve, nastop, vodenje in sama izvedba 
proslave.  

0173 druge prireditve 4.079 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema sofinanciranje prireditev: Dan državnosti, gobarsko razstavo, sofinanciranje proslave ob 
dnevu priključitve Primorske k matični domovini, Živimo življenje z nasmeškom, oddaje Dober dan župan, 
120 letnica PGD Srpenica, maturantski ples, 100 letnice občanov, ... 

01730 Prireditve na trgu 32.843 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina Bovec je zaradi popestritve poletne sezone že četrto leto zapored prevzela organizacijo poletnih 
prireditev na trgu v Bovcu. Postavka zajema stroške za organizacijo prireditev, plačilo nastopajočih izvajalcev, 
pijača in hrana nastopajočih, ki je predmet pogodbe, stroški Sazas-a, plačilo redarjev in študentov, pripravo in 
tiskanje plakatov, najem prireditvenega odra. 

0176 novoletno obdarovanje starejših občanov 147 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Vsak konec leta župan občine  obišče skupaj s predstavnicami Društva upokojencev Bovec, Rdečega križa in 
Karitasa starejše občane naše občine, ki so nastanjeni v enotah Doma upokojencev Podbrdo in ob tej priliki 
izroči darilo. Obisk se izvede v sodelovanju z vsemi tremi občinami hkrati, običajno  prvo sredo v decembru, 
v letu 2019 je bil zaradi drugih obveznosti obisk prestavljen na drugi teden v decembru.   

Trenutno je v Tolminu nastanjenih 7 naših občanov, v Podbrdu 5 in na Petrovem Brdu 2. 

0179 Krn - pohod spomina 200 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciranje izvedbe 20. pohoda Krn - pohod spomina 1918-2019 v organizaciji Planinske zveze Slovenije. 
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01793 Prireditve v Trenti 1.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinancirane so bile prireditve v Trenti. 

01795 Kmečke igre Čezsoča 2.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciranje upravičenih stroškov etnološke prireditve Kmečke igre v Čezsoči. 

Kmečke igre so tradicionalni etnološki dogodek s prikazom avtohtonih kmečkih opravil, ki jih vsako leto 
organizira Turistično društvo Čezsoča. Poznavanje veščin se preverja ob izvedbi iger, kjer so udeleženci 
pozvani k prikazu in uporabi tradicionalnih kmečkih opravil. Prireditelji za  izvedbo rabijo sredstva 
sofinanciranja. Ta se večinoma namenjajo plačilu glasbene skupine, lahko pa tudi pokrivanju drugih stroškov 
netržnega blaga in storitev,  npr. promocijski material, oglaševanje ipd. 

01796 Čomparska noč, Buški dan 2.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciranje upravičenih stroškov prireditve Čomparska noč v višini 1.000,00 € in Buškega dneva v višini 
1.000,00 € TD Bovec (dodano je sofinanciranje Buškega dneva, Čomparska noč je predvidena za 
sofinanciranje v enakem obsegu kot v preteklih letih).  

Čomparska noč je tradicionalna bovška etnološka prireditev, ki jo organizira Turistično društvo Bovec. Za 
svojo neokrnjeno izvedbo rabi sredstva sofinanciranja. Stroške dokazuje po izvedbi.  Občina Bovec pokriva 
nekatere nastale stroške netržnega blaga in storitev (glasbene skupine, promocijskega materiala ipd.). V 
začetku julija pa je vse bolj prepoznavna tudi prireditev Buški dan ob začetku poletnih počitnic, ki lepo zaokroži 
praznovanje občinskega praznika. 

 

1004 OBČINSKA UPRAVA 7.181.573 €  

01 POLITIČNI SISTEM 175 € 

0101 Politični sistem 175 € 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 175 € 

0151 druge volitve in referendumi 175 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo postavitve panojev za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, 
ki so potekale v maju 2019. 
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03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 27.200 € 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 27.200 € 

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 625 € 

04710 članarine v mednarodnih organizacijah 625 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Članarina v organizaciji Omrežje občin – Povezanost v Alpah. 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 26.575 € 

01794 mednarodno folklorno srečanje 965 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V juliju 2019 je potekalo v organizaciji Folklornega društva Bovec že 16. mednarodno folklorno srečanje, kjer 
se predstavijo domače in gostujoče folklorne skupine. 

04720 čezmejno sodelovanje 25.610 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema sodelovanje s pobratenima občinama Tarcento in Prijedor ter ostalih prireditev mednarodnega 
značaja. Sofinancira se obisk folklore v avgustu (Festival dei Cuori), ekskurzija tradicionalne Poletne šole v 
Bovcu, stroške prevoza starodobnih smučarjev na mednarodno tekmo.  

V okviru transfera v javne zavode, pa so bila sredstva nakazana OŠ Bovec za izmenjavo osnovnošolcev od 10-
13 let med Občino Bovec in Občino Pula. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 2.302 € 

0401 Kadrovska uprava 1.000 € 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.000 € 

0172 občinska nagrada 1.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema denarno nagrado in priznanja, ki se podelijo ob občinskem prazniku. 

Občinska denarna nagrada je bila v letu 2019 podeljena Čebelarskemu društvu Bovec ob 10 letnici njihovega 
delovanja.  
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0402 Informatizacija uprave 1.302 € 

04029001 Informacijska infrastruktura 1.302 € 

0890 Moja občina 1.302 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Spletni portal, ki je namenjen informiranju širše javnosti s strani društev, zavodov, podjetij in drugih 
organizacij, ki so zainteresirane za sodelovanje. Je lokalni vir za novice, dogodke, zanimivosti, razprave in 
ostale lokalne informacije v občini. Na portalu lahko javnost, predvsem pa občani, objavljajo prispevke in 
aktualne dogodke, katere pred objavo vsakič pregleda urednik.  

V letu 2019 je bila na pobudo občinskega sveta pogodba z družbo Prims d.o.o., ki je vzdrževalec spletnega 
portala prekinjena. Plačilo je bilo izvedeno do prekinitve pogodbe, to je do 07.06.2019.  

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 546.958 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
 96.787 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 4.475 € 

020 ZOS - Združenje občin Slovenije 4.475 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo pristopnine, članarine in vzdrževanja skupne uprave združenja občin, ki ima svoje 
zaposlene, ki opravljajo naloge v imenu vseh članic Združenja občin Slovenije. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 92.312 € 

0426 LAS-izvajanje programa razvoja podeželja 3.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina Bovec je članica Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja in plačuje članarino v višini, ki je 
sprejeta na Skupščini LAS.  LAS uveljavlja članarino za delno pokrivanje stroškov delovanja. Občina Bovec 
LAS programe izvaja tako prek PRC kot samostojno, gre pa za programe razvoja podeželja, ki se nanašajo na 
turizem in kulinariko (tematske poti in pohodništvo, kulinarika na območju urbanih naselij, projekt TNP, 
prireditve), ribištvo (kulinarika in ribe, soška postrv kot blagovna znamka, ocenjevanje ribjih produktov), 
kmetijstvo (razvoj poljedelstva in hortikulture, skupni projekt tipičnih produktov, reaktivacija kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, nadaljevanje s projekti informiranja in trženja -  tržnice in info točke) in podjetništvo (več 
znanja na podeželju). 

04926 Pot miru 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema sofinanciranje programov dela Fundacije Poti miru v Posočju in zaščite UNESCO dediščine. 

Fundacija Poti miru v Posočju nadaljuje vsebine iz preteklih let: Pot miru od Alp do Jadrana, študijsko-
raziskovalna dejavnost, turistična dejavnost in promocija, prireditve, odnosi z javnostmi, priprava novih 
državnih, čezmejnih in transnacionalnih projektov, nacionalni in regijski odbor za obeleževanje stoletnic. 
Finančno pokritje dela in programa pokrivajo ministrstva, občine, muzeji, društva, ponudniki in druge 
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organizacije na območju Poti miru.  

049261 Pot miru - WALK OF PEACE (strateški) 7.331 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB09-18-0009 Pot miru - WALK OF PEACE – 7.331,00 € 

04928 Državne kolesarske povezave Severne Primorske 47.670 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Dopolnitev projektne naloge za državne kolesarske povezave v znesku 1.708,00 €. 

 

OB06-19-0001 Državne kolesarske povezave severne Primorske – 45.962,12 € 

04930 Posoški razvojni center 11.365 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Znesek sofinanciranja Občine Bovec za redni program dela PRC v enakem znesku kot pretekla leta. 

Del sredstev za delovanje zagotavljajo občine kot ustanoviteljice Posoškega razvojnega centra (v skladu s 17. 
členom Odloka o ustanovitvi JZ PRC). Finančna sredstva, ki jih prispevajo ustanovitelji, se  koristijo za 
sofinanciranje plač in materialnih stroškov. S prejetimi sredstvi PRC delno pokriva tudi lasten delež 
financiranja izvedbe nekaterih projektov, ki se običajno giblje med 10 do 15 odstotki vrednosti posameznega 
projekta.  

04931 mrežna RRA 4.509 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina Bovec sofinancira delovanje MRRA preko PRC-ja po sprejetem razdelilniku med vsemi vključenimi 
občinami. 

Mrežna RRA pokriva območje Goriške razvojne regije. Koordinira in povezuje regijske razvojne programe 13 
občin, pripravlja gradivo in sklicuje seje Sveta regije. 

PRC je v letu 2019 izvajal naloge mrežne regijske razvojne agencije, ki so bile: 

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov  

  v regiji, 

- priprava dogovorov za razvoj regije,  

- izvajanje regijskih projektov, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno- 

  zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,  

- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju razvojnega sveta regije in vodenje odborov  

  razvojnega sveta regije, 

- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih  

  partnerstev, 

- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri  

  oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,  

- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz 1.odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad. 
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04932 Sočasnik 6.570 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Medobčinsko glasilo Sočasnik izdaja PRC v okviru rednega projektnega dela zavoda. Izdane so bile vse 
predvidene številke Sočasnika. 

04933 Izobraževanje odraslih (tečaji, delavnice) 1.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izobraževanje odraslih poteka prek tečajev in delavnic, ki jih organizira PRC v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. 
Večinoma gre za jezikovne in računalniške tečaje, pa tudi druga usposabljanja. 

04934 Spodbujanje podjetništva 3.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Spodbujanje podjetništva poteka prek rednih projektov PRC, v Bunčevi hiši v Bovcu poteka svetovalna 
dejavnost, ki pa je vedno na voljo tudi na sedežu zavoda. 

04936 Partnerstvo za kadre 2.867 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Aktivnosti spodbujanja tehničnih poklicev v Goriški regiji. Regionalni projekt, koordinacija poteka preko PRC. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 450.171 € 

06039001 Administracija občinske uprave 387.878 € 

0111 plače in drugi izdatki zaposlenim 348.228 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka predstavlja plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke delodajalcev,  dodatek na delovno dobo ter 
drugi izdatki zaposlenim, regres za prehrano, regres za letni dopust, povračilo za prevoz na delo, povračila 
službenih poti. 

Zakon o uravnoteženju javnih financ v določenem delu ne velja več, zato se je v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih povečal skupni znesek regresa v okviru te postavke kot tudi na postavkah kulturni dom, župan in 
postavke razvojnih projektov. 

Občina Bovec je imela konec leta 18 zaposlenih, od tega sta 2 zaposleni na projektu, 1 na javnih delih, 15 pa 
jih je v občinski upravi in Kulturnem domu. 

Delavcu, ki je bil v letu 2019 zaposlen preko javnih del zaposlen, se je pogodba o zaposlitvi iztekla 31.12.2019. 

0114 materialni stroški občinske uprave 38.573 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka vključuje nakup pisarniškega materiala in storitev, stroške čistil, naročnino za časopise (Delo, 
Primorske novice, Finance), strokovne literature, gorivo za prevozno sredstvo ter stroški vzdrževanja vozila. 
Prav tako so v postavko vključena protokolarna darila, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, 
zdravniški pregledi zaposlenih, poštnina, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (PISO, CADIS, 
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REALIS, TerraGis in glavna pisarna), strojne in računalniške opreme, bančne storitve ter delo preko 
študentskega servisa. 

 

0115 nakup opreme občinski urad 1.076 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-07-0001 Nakup opreme občinski urad – 1.076,49 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 62.294 € 

0116 občinske stavbe 44.005 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, električne energije, komunalne storitve in  zavarovanje stavb 
v lasti občine. 

 

OB06-07-000 Občinske stavbe - 38.534,41 € 

01162 Trg golobarskih žrtev 8 18.289 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, električne energije, komunalne storitve, zavarovanja stavbe in 
opreme, stroške ogrevanja, požarno in vlomsko varovanje ter redno vzdrževanje tega sistema, pregled 
gasilnikov, popravilo toplotne postaje, servis klim v občinski stavbi, revizija požarnega reda, pregled in 
preizkus varnostne razsvetljave in drugi stroški občinske stavbe.  

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 568.879 € 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 568.879 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 508.716 € 

0221 Dom zaščite in reševanja Bovec 5.098 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema vzdrževanje dela Gasilskega doma, katerega lastnik je Občina Bovec kot so stroški elektrike, 
vode, telefonske stacionarne številke za primer sporočanja nesreč, zavarovanja stavbe ter plačilo po podjemni 
pogodbi poveljniku CZ Bovec. 

 

 

0222 Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica 503.618 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OBO6-18-0010 Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica – 503.617,80 € 
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 60.163 € 

0220 CIVILNA ZAŠČITA sredstva za delo in opremo 6.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-16-0013 CIVILNA ZAŠČITA – 6.000,00 € 

0223 sredstva za reševanje iz vode 1.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Dotacija Društvu za podvodne dejavnosti za reševanje iz vode za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko 
skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina in 
društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov 
za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in  4. 
odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

0224 Gorska reševalna služba 3.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Dotacija Društvu gorske reševalne službe za reševanje v gorah za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko 
skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina in 
društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov 
za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in  4. 
odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0225 Enota reševalnih psov 600 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Dotacija Športno kinološkemu društvu Tolmin, enoti reševalnih psov za  nakup opreme, izobraževanja itd, da 
lahko skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina 
in društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov 
za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in  4. 
odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

03211 strokovna usposabljanja gasilci - refundacije 699 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka predstavlja povračila plačil družbam, katerih zaposleni - gasilci se udeležijo strokovnih usposabljanj 
in reševanj. 

03212 sredstva za delo GZ 8.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Bovec. 
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03213 sredstva za delo prostovoljnih gasilskih društev 31.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sredstva za delovanje prostovoljnih gasilskih društev v občini Bovec in sicer: 

- PGD Log pod Mangartom 6.040,00 € 

- PGD Bovec 16.960,00 € 

- PGD Srpenica 8.000,00 € 

0322 požarna taksa 9.864 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-07-0008 Požarna taksa – 9.863,75 € 

 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.360 € 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.360 € 

08029001 Prometna varnost 1.360 € 

0896 preventiva in varnost v cestnem prometu 1.360 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izvedba programa prometne vzgoje na OŠ Bovec - nabava čelad za učence 5. razreda, ki opravljajo kolesarski 
izpit, prestavitev ter popravilo prikazovalnikov hitrosti.  

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10.918 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 10.918 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 10.918 € 

0121 Javna dela 10.918 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina Bovec je v letu 2019 dobila odobren 1 programa javnih del za 12 mesecev, in sicer: 

- javni delavec za program Pomoč pri urejanju javnih površin in občinskih cest 

Zavod za zaposlovanje je zaposlitev sofinanciral v višini 55 % , 45 % deleža pa je krila Občina sama. Kril je 
tudi stroške zdravniškega pregleda in stroške prehrane med delom in prevoza z in na delo. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 429.864 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 366.014 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 366.014 € 

01166 objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA HIŠA 337.817 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-16-0016 objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA HIŠA – 337.783,98 € 

0421 finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet 9.274 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-07-0010 Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Razdeljenih ni bilo 726,20 € sofinancerskih sredstev. 

0422 Podeželje 9.400 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciranje aktivnosti za razvoj podeželja, ki jih projektno izvaja PRC: podeželski ustvarjalni center (PUC), 
koordinacija rokodelskega ateljeja (Društvo od ovce do izdelka), aktivno sodelovanje z Društvom rejcev 
drobnice Bovške, strokovna podpora društvom na območju, sodelovanje pri vsebinah etnoloških programov 
na javnih prireditvah na območju občine, priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj, 
strokovna podpora in pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov, načrtov in poročil za skupine proizvajalcev za 
kandidiranje na javne razpise v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.  

04221 JEJ  LOKALNO 628 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Projekt promocije lokalnih pridelkov v prehranjevanju, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega 
sklada. Izvajalec projekta je PRC za občine območja LAS Dolina Soče.  

Strošek predstavlja lasten delež sofinanciranja Občine Bovec. 

0423 trajnostno gospodarjenje z divjadjo 4.601 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Podlaga je Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Bovec.  

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za ukrepe varstva divjadi in 
biomeliorativne ukrepe, biotehnične ukrepe, tehnične ukrepe ter izobraževalne in promocijske ukrepe. 

Razdeljena so lovskim družinam, ki delujejo na območju Občine Bovec. 
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0425 Mlekarna Ravni laz 4.006 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-17-0001 Mlekarna Ravni laz – 4.006,22 € 

0431 Blagovna znamka Dolina Soče 288 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-18-0014 Blagovna znamka Dolina Soče – 287,90 € 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 22.274 € 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 19.831 € 

0430 ZGS - upravljanje z občinskimi gozdovi 19.831 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo obračunanih storitev strokovnega nadzora, ki ga na osnovi Pogodbe o strokovnem sodelovanju opravlja 
ZGS KE Bovec. Naloge, ki jih je v letu 2019 izvajal ZGS in so plačljive po tej pogodbi obsegajo predvsem  
sodelovanje pri organizaciji in nadzoru  delovišč, kjer se je izvajala sanitarna sečnja  in  organizacija  za 
maloprodajo na panju/ drva za občane ter naloge. Cenik za posamezne storitve je opredeljen v pogodbi - večina 
storitev je vezana na količine posekanega lesa, zato lahko konec leta prihaja do odstopanj. 

 

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.442 € 

0429 oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali 2.442 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina mora imeti po Zakonu o zaščiti živali sklenjeno pogodbo z zavetiščem (rezerviran boks za potepuške 
pse). Najem 1 boksa (manj kot 800 prijavljenih psov v občini) je 1.281,00 €, ostalo pa so stroški veterinarske 
oskrbe najdenih psov in mačk.  

 

1104 Gozdarstvo 41.576 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 41.576 € 

0453 letno vzdrževanje gozdnih cest 41.576 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo  stroškov vzdrževanja gozdnih cest po programu, ki ga je potrdil občinski svet. Opravljena dela je 
nadzirala in prevzela strokovna služba  ZGS 

Gre za  porabo namenskih sredstev v višini  iz naslova pristojbin  za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih vplačajo 
lastniki gozdov. V letu 2019   je  bilo iz tega naslova pridobljenih in porabljenih za 22.584,38 €. Za vzdrževanje 
ceste do B postaje, ki nima več statusa gozdne ceste, je Občina  spomladi vložila za 9.978 € lastnih sredstev, 
po zaključku poletne sezone pa bi moral na osnovi sporazuma za prekomerno rabo  določena dela opraviti 
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Aktivni planet, vendar do izvedbe še ni prišlo. 

Drugi operativni odhodki  zajemajo plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih v lasti Občine 
in AS, ki nimajo še urejenega vpisa v ZK.  

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUC. ENERGETSKIH SUROVIN 39.580 € 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 9.742 € 

12029001 Oskrba z električno energijo 9.742 € 

04781 Polnilnice za električna vozila 9.742 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-18-0015 Polnilnice za električna vozila 9.742,29 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 29.837 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 29.837 € 

0531 učinkovita raba energije 2.970 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema:  

- plačilo stroškov za delovanje svetovalne pisarne mreže ENSVET v Tolminu za občane vseh treh občin.  

  Storitve so za občane brezplačne, ker stroške pokrivajo  vse ti občine v deležih (Občina Bovec 17%)  

- plačilo za uporabo-najem prostora za delovanje ENSVET mreže energetske svetovalnice v Tolminu -po  

  pogodbi med lastnico prostora KS Tolmin in občinami Bovec, Kobarid in Tolmin po deležih ( Tolmin 60%,  

  Kobarid 23%, Bovec 17%) 

- plačilo za izvajanje energetskega knjigovodstva in opravljenih storitev iz programa  LEK , ki ga izvaja  

  GOLEA in  je zajet v letni Pogodbi. Aktivnosti in z njimi povezani stroški so vsako leto predstavljeni in  

  potrjeni na  občinskem svetu. 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Zadnji račun je prispel  v mesecu decembru 2019, zato  do realizacije  ni prišlo in bo postavka povišana v letu 
2020. 

0532 ELENA 8.812 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-15-0001 ELENA – 8.812,26 € 

0534 DOLB 18.055 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Tu so zajeti stroški DOLB, ki ne sodijo v stroške Elene. Gre za stroške pokrivanja izgube preteklega leta, ker 
je Javno podjetje DOLB začelo z delovanjem šele konec leta 2018, stroški pa so nastajali skozi vse leto.  
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Iz te postavke se financira tudi stroške, ki so zgolj posredno povezani z DOLB in so stroški Občine Bovec. 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
 815.384 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 815.384 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 191.593 € 

0452 redno vzdrževanje občinskih cest 113.757 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo stroškov tekočega vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest , ki je gospodarska javna 
služba  in  jo po pogodbi opravlja javno podjetje Komunala Tolmin. Obsega naloge tekočega vzdrževanja po 
programu, ki ga je pripravila Komunala in je del Letnega delovnega načrta vzdrževanja javne infrastrukture v 
Občini Bovec za leto 2019. V stroških so zajeta predvsem naslednja dela: redno vzdrževanje prometnih površin, 
cestnih objektov, bankin, naprav za odvodnjavanje, čiščenje brežin - košnje in obsekovanje rastlinja, 
pregledniška služba, interventna popravila,... 

 

OB06-16-0007 redno vzdrževanje občinskih cest - 29.840,87 € 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva, namenjena za plačilo projektne dokumentacije za cesto v Vodenca  niso bila porabljena, ker projektna 
dokumentacija še ni zaključena in predana. Poraba je načrtovana v letu 2020. 

0454 vzdrževanje ulic - Komunala 20.960 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo opravljenih storitev tekočega vzdrževanja občinskih cest, ki so kategorizirane kot ulice in so v naselju 
Bovec (podobna dela kot pri postavki tekoče vzdrževanje občinskih cest). Izvajalec je Javno podjetje Komunala 
Tolmin. 

0457 Zimska služba občinske ceste in ulice 56.875 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo stroškov za izvajanje zimske službe na javnih cestah in na ulicah v Bovcu. Izvajalec te javne službe je  
javno podjetje Komunala Tolmin s podizvajalci. Dela se izvajajo ob upoštevanju Programa zimske službe , ki 
je  vključen v Letni delovni načrt Komunale Tolmin za leto 2019 in vremenskih pogojev (sneženje, poledica,...) 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 571.529 € 

04540 investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec 164.570 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo računa iz leta 2018 za izdelavo izvedbenega načrta - dodatna dela na zahtevo DRI za krožišči v znesku 
2.944,57 €. 
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OB06-16-0004 Investicijsko vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec - 161.625,77 € 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Žal tudi v letu 2019 investicija še ni zaključena. V letu 2020 ( do sredine aprila 2020 mora izvajalec zaključiti 
z deli (asfaltiranje vozišča s finim asfaltom, ureditev pločnikov in postavitev grbin ter ostale prometne 
signalizacije (cona 30).  

04541 Kal Koritnica-vzdrževanje javnih poti in površin 135.732 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OBO6-18-0002 Kal-Koritnica-vzdrževanje javnih poti in površin – 135.732,32 € 

0455 Parkirišča 6.154 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Stroški so povezani z nabavo parkomata pri Mercatorju in sicer sama nabava, potrošni material kot je papir za 
tiskanje listkov, provizija za polog gotovine, telefonska povezava zaradi davčnih blagajn ter stroški 
vzdrževanja. 

 

OB09-19-0009 Parkomati - 5.800,00 € 

045507 Izgradnja mostu v vasi Soča 92.676 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OBO6-19-0005 Izgradnja mostu v vasi Soča 

045551 obnova mostu v Log Čezsoški 28.030 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-15-0004 Obnova mostu v Log Čezsoški – 28.029,55 € 

04557 razne intervencije 23.569 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izvedena dela: sanacija struge hudournika Bavšica (po nalivu),  popravilo kamnitega zidu ob potoku Gereš, 
čiščenje hudournika v Možnici, sanacija poti v Loško Koritnico po neurju, premestitev droga daljnovoda v 
Bavšici, popravilo elektro kabla proti planini Mangart, popravilo stanovanja - puščanje vode v stanovanju 
(nujno), čiščenje podrtega drevja v Klužah, čiščenje podrtega drevja Gjerklca – Smuklica, čiščenje in podiranje 
oreha na cestišču Kal Koritnica, Čiščenje dreves Mala vas, sanacija mostička Srpenica, sanacija propusta 
Srpenica, sanacija makadamske poti na B postajo žičnice, sanacija makadamske poti čez Jezerca v Bovcu, 
sanacija struge obstoječega podora na Srpenici, zaradi stanovanjske hiše. 

 

OB06-07-0018 Razne intervencije – 1.770,73 € 
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0459 Nekategorizirane ceste 390 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo vzdrževalna dela  - betoniranje lokalnih cest in sicer na Žagi in Logu 
Čezsoškem.  

064880 Ureditev prehodov in postajališč 119.407 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-09-0013 Ureditev prehodov in postajališč – 119.406,89 € 

064881 CROSS MOBY 1.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-19-0002 CROSS MOBY – 1.000,00 € 

13029004 Cestna razsvetljava 52.263 € 

06411 javna razsvetljava - letni program 14.958 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema vzdrževanje omrežja javne razsvetljave opravlja po pogodbi Elektro Primorska. Zajeti so 
stroški tekočega vzdrževanja omrežja javne razsvetljave in obstoječih svetilk. 

06412 javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 1.726 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-07-0038 Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije – 1.726,30 € 
 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija  je nižja, ker računi  za izvedbo  niso  bili izdani ali še niso zapadli v plačilo. 

06413 javna razsvetljava - tokovina 35.578 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo dobavljene energije za javno razsvetljavo. 
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14 GOSPODARSTVO 1.716.628 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 125.782 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 125.782 € 

04941 finančne intervencije -spodbujanje drob. gospodarstva 22.015 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-07-0029 Finančne intervencije -spodbujanje drob. gospodarstva – 22.014,76 € 

04942 ARTISTIC - razpis 102.036 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-16-0012 ARTISTIC – razpis – 102.036,30 € 

Predviden zaključek projekta 30. junij 2020. 

0495 KREACIJA 1.731 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciranje projekta LAS Dolina Soče, ki ga za upravičene občine izvaja PRC. 

Projekt predstavlja spodbujanje unikatne oblačilne kulture z avtohtonimi elementi, kot npr. uporaba filca. 
Sofinanciran je s sredstvi EU, Občina Bovec pa je zagotovila lasten delež.  

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.590.846 € 

14039001 Promocija občine 1.840 € 

04722 Mestne info točke - izdelava virtualnih panoram 1.840 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.589.006 € 

04726 sezonski prevozi 2.799 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciranje prevozov čez Vršič od 1.6. do 21.6. 2019 ter od 2.9. do 30.9.2019 (pokrivanje izgube, pol 
Občina Bovec, pol Občina Kranjska Gora). 

0474 turistična društva 29.513 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-16-0011 Turistična društva – 29.513,40 € 
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0475 Zavod za turizem Dolina Soče 333.115 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Zavod za turizem Dolina Soče je sledil potrjenemu programu dela za 2019. Upravičeni stroški se nanašajo na 
izvajanje skupnih aktivnosti z občinama Kobarid in Tolmin (50-odstotno sofinanciranje) ter na izvajanje 
aktivnosti, posebej opredeljenih samo za Občino Bovec (100% financiranje).  

0476 izvajanje odloka o Soči 29.744 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V letu 2018 je izvajanje Odloka o Soči prevzela Občina Kobarid, kamor se je preselila tudi Medobčinska 
uprava. Delitev sredstev iz leta 2018 se je tako porabilo za pomoč pri čiščenju naplavin, sanacijo dostopne poti 
in stopnišča na V/I mestu Zmuklica, popravilo in zasip V/I mest Srpenica, Kluže, Čezsoča, dobava in postavitev 
lesenega ogrodja okrog smetnjakov in WC-jev na V/I mestu Čezsoča.  

 

OB06-15-0004 Obnova mostu v Log Čezsoški - 11.602,93 € 

0477 TDO Skupnost Julijskih Alp 20.500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Javni zavod Turizem Bohinj je za Skupnost Julijskih Alp, ki je bila ustanovljena 14.12.2017, izvajal naloge po 
potrjenem programu za 2019. Gre za skupne aktivnosti spodbujanja razvoja turizma na območju Julijskih Alp.  

047710 smučišče Kanin 26.818 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema delno plačilo idejnega projekta za izgradnjo nove KKŽ na Kanin, prva polovica pa je bila 
plačana v letu 2018.  

 

OB06-15-0008 Smučišče Kanin – 14.347,49 € 

04772 upravljanje Kanin 423.336 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Nakazilo sredstev javnemu zavodu Sončni Kanin za plače, prispevke ter blago in storitve, ki so povezani v 
zvezi z delovanjem samega smučišča. 

04774 poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša" 34.759 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške ogrevanja, čistilnega materiala, električne energije, telefona, komunalnih storitev, 
zavarovanja in drugo tekoče vzdrževanje objekta Stergulčeva hiša, kot je pregled gasilnikov, redno vzdrževanje 
dvigala, pregled in preizkus varnostne razsvetljave. 

 

OB06-07-0021 Poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša" - 22.811,14 € 
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047740 Kulturno športni utrip Bca 128.905 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-18-0013 Kulturno športni utrip Bca – 128.904,65 € 

04775 TGŽ 2 (PUC) 1.160 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Podeželski ustvarjalni center je lociran v Bunčevi hiši in je namenjen razvoju podeželja v občini Bovec. 
Večinoma prostore koristi PRC, ki koordinira vse aktivnosti v hiši in izvaja svoje programe, od tega: 
izobraževanja in delavniška usposabljanja, sestanke, druženja; PRC ima v 2. nadstropju locirano informacijsko 
pisarno, ki obratuje za stranke vsak petek od 8.00 do 12.00. Najemna pogodba je s PRC sklenjena za prvo in 
drugo nadstropje.  

Postavka zajema stroške električne energije, zavarovanja stavbe in tekočih popravil, ki jih  nosi Občina Bovec, 
PRC pa plačuje komunalne storitve, telefon in internet. 

047950 Letališče Bovec 557.556 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izdelava 2. faze OPPN-ja Letališča, meritve el. instalacij, preveritev možnosti za dodatna parkirišča, nabava 
gasilnih aparatov. 

 

OB06-12-0001 Letališče Bovec - 551.589,80 € 

04798 Vstopno mesto Boka 801 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške za plačilo električne energije na objektu ČN Boka, kjer so WC-ji za vstopno mesto. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 725.918 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 725.918 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 70.988 € 

0513 odvozi odpadkov - turistične točke, oprostitve 7.880 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Stroški odvoza odpadkov v poletni sezoni-kontejnerji za turistične točke; odvozi dodatnih  kontejnerjev  v 
poletni  sezoni v  Logu pod Mangartom, Soči, Trenti, parkirišče Žaršče. Vključeni so  stroški čiščenja okolice 
ekoloških otokov v poletni sezoni  z odvozom odpadkov. V poletni sezoni je  za čiščenje  oz. zbiranje odpadkov 
na trgu poskrbel tudi javni delavec, zaposlen pri Občini Bovec. 

Občina je za TD Soča in Trenta  izvedla tekoči transfer za povračilo stroškov najema in odvoza  kemičnih WC-
jev v poletni sezoni.  
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0514 deponija Volče 16.458 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema: 

- subvencioniranje cene za gospodinjstva in uporabnike, ki so izvajalci nepridobitnih dejavnosti ( sklep OS  v 
postopku potrjevanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki). 

- plačilo za  vzdrževalna dela na deponiji Volče, ki je v zapiranju- obnova plinjakov za potrebe izvajanja 
meritev  ( občina Bovec v deležu 24,54%). 

- plačilo sorazmernega dela  rente  v višini 24,54% Občini Tolmin (obveza do KS Volče). 

0517 zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Bovec 3.518 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačana je bila cenitev zaradi menjave zemljišč. 

 

OB06-07-0031 Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov ČN Bovec - 3.077,50 € 

0518 kataster komunalnih naprav, vodenje OS in investicij 14.899 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo za storitve  po Pogodbi o najemu infrastrukture (vodenje katastra in registra osnovnih 
sredstev) in Pogodbo o vodenju investicij med Komunalo Tolmin  in Občino Bovec. Znesek za vodenje 
investicij odvisen od vrednosti  posameznih investicijskih del ob zaključku investicij. 

0643 javna snaga mesečno Komunala 28.235 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačila storitev Komunali Tolmin za  čiščenje in vzdrževanje  javnih površin (center v Bovcu) po programu iz 
Letnega delovnega načrta Komunale Tolmin za leto 2019. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 654.929 € 

0521 Komunalna infrastruktura Klanec (1.faza) 416.686 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-18-0012 Komunalna infrastruktura Klanec (1. faza) – 416.686,02 € 

0525 kanalizacija Kal Koritnica-priključki 91.732 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-13-0003 Kanalizacija Kal Koritnica – 91.732,16 € 
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0528 čistilna naprava - investicijsko vzdrževanje 25.624 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-13-0004 čistilne naprave - investicijsko vzdrževanje – 25.623,94 € 

0529 kanalizacija - investicijsko vzdrževanje 120.887 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-10-0008 Kanalizacija - investicijsko vzdrževanje – 120.887,36 € 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 507.902 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 77.180 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 77.180 € 

0625 OPN - Občinski prostorski načrt 2.399 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OBO6-19-0007 OPN - Občinski prostorski načrt - 2.399,14 € 

0626 prostorski akti 5.299 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema tekoče vzdrževanje licenc za GIS programe (Piso, Terragis).   

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Proračunska postavka ni bila v celoti realizirana, saj se bo k novemu Odloku za komunalni prispevek in Odloku 
za nadomestila za stavbno zemljišče pristopilo v letu 2020. 

0627 investicijska in projektna dokumentacija za nove projekte 67.906 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izvedene so bile: geološke raziskave in poročila most Log Čezsoški in Jablanca brv,  geodetski posnetek brv 
Jablanca, geološki pregled in poročilo za izvedbo ceste in kanalizacije Vodenca. 

 

OBO6-18-0011 investicijska in projektna dokumentacija - 47.577,56 € 

0628 Ureditev ceste in parkirišč Zadnjica in Kluže- projektna dokumentacija
 1.575 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OBO6-19-0006 Ureditev ceste in parkirišč Zadnjica in Kluže - projektna dokumentacija – 1.575,30 € 
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1603 Komunalna dejavnost 110.504 € 

16039001 Oskrba z vodo 71.159 € 

0630 javne kašte, fontane, pitniki… 38.050 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo za porabo vode na javnih kaštah, fontanah, pitnikih... in odvajanje ter čiščenje odpadne vode po veljavni 
ceni (sklep OS Bovec v postopku potrjevanja cen komunalnih storitev). 

06330 vodovodi - investicijsko vzdrževanje 33.109 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-10-0011 Vodovodi - investicijsko vzdrževanje – 33.108,90 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.976 € 

06490 pokopališče Bovec 11.976 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-07-0047 Pokopališče Bovec – 11.975,79 € 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 27.369 € 

0642 vzdrževanje parkov in zelenic mesečno Komunala 27.369 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo storitev za opravljena dela na vzdrževanju gredic in zelenih javnih površin po planu Komunale Tolmin. 
V letu 2019  so bili stroški nekoliko višji zaradi ureditve   in zasaditve  s trajnicami dveh novih krožišč na 
obvoznici. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 28.599 € 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 1.350 € 

0614 hipoteke 1.350 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo provizije NKBM d.d. za vodenje poslovnih hipotek popotresne obnove. 
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 27.249 € 

06112 upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj - Grad 27.249 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka vključuje plačilo tekočih stroškov (el. energija, komunalne storitve), če so prazna stanovanja, stroške 
objav razpisa, stroške zavarovanj in druge stroške, ki jih razporeja  upravnik večstanovanjskih objektov in 
zagotavljanje sorazmernega dela stroškov upravniku pri investicijskem vzdrževanju  večstanovanjskih 
objektov, kjer ima tudi  občina svoja stanovanja.  

V primeru neplačevanja  tekočih stroškov  upravniku s strani najemnika je občina kot lastnik stanovanja-
najemodajalec subsidiarno odgovorna za poravnavo stroškov (ogrevanje, dobava vode, če ima objekt skupen 
števec,...). 

V letu 2019 je bil ponovno izveden javni razpis za 2 prosti stanovanji.  

 

OB06-08-0017 Upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj – Grad - 15.644,18 € 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 291.619 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 184.657 € 

0623 urejanje javnih površin 84.944 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Tekoči stroški zajemajo 

- vzdrževanje cest in javnih površin (Plužna, Jablanca, Log pod Mangart) 

 

OB06-07-0034 Urejanje javnih površin - 69.197,37 € 

06230 urejanje javnih površin LEDINA (avtobusna z WC-jem) 39.423 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Tekoči stroški vzdrževanja javnega WC-jem kot so čiščenje, el. energija in komunalne storitve. 

 

OBO6-19-0003 Urejanje javnih površin LEDINA - 32.944,02 € 

06236 urejanje javnih površin Log pod Mangartom 15.174 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-19-0012 Urejanje javnih površin v Logu pod Mangartom 

Ureditev ulice v spodnjem Logu pod Mangart (asfalt, odvodnjavanje). 

0646 str. v zvezi s prometom in urejanjem občinskega premoženja 40.391 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema cenitve, parcelacije, stroški odvetniških in notarskih storitev glede prodaje in nakupa 
nepremičnin. 
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OB06-07-0039 Nakupi zemljišč – 610,38 € 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija se je zmanjšala zaradi zamika parcelacij in plačil v leto 2020. 

06483 ureditev trga v Bovcu 4.725 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo stroškov vezanih na dejavnosti na trgu (elektrika, poraba vode,...), stroške zasaditve 
cvetličnih korit in stroški  za vzdrževanje fontane (zagona  spomladi in priprave na zimovanje jeseni). 

 

16069002 Nakup zemljišč 106.962 € 

0647 nakupi zemljišč 106.962 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-07-0039 Nakupi zemljišč – 106.261,87 € 

OB06-19-0005 Dom starejših občanov Jezerca – 700,54 € 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Od planiranih je bilo realizirano 88,59 % nakupov, ker se nekatera zemljišča, ki predstavljajo odmerjene ceste, 
prenašajo iz leta v leto: nekateri lastniki se še niso odločili  za prodajo, pri nekaterih se vodijo postopki o 
dedovanju, ...  

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 172.796 € 

1702 Primarno zdravstvo 2.795 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.795 € 

073 Nakup os. sredstev za zdravstvo 853 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-10-0012 Nakup os. sredstev za zdravstvo – 853,23 € 

075 ambulanta Trenta 1.942 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Delovanje ambulante v Trenti je po mnenju ZD Tolmin nadstandardna storitev. Občina krije materialne stroške 
delovanja ambulante 2x tedensko po 2 uri.  
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 170.001 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 144.296 € 

076 Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B za ZD Tolmin 133.086 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-19-0008 Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B za ZD Tolmin – 133.085,62 € 

105 prispevek ZZZS za zdrav. zav. oseb -plačnik Občina 11.210 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina Bovec je krila stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja tistim občanom občine, ki so z odločbo 
Centra za socialno delo upravičeni do te pomoči. Občina je krila osnovno zdravstveno zavarovanje povprečno 
25 občanom mesečno. 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 25.706 € 

072 mrliško ogledna služba 25.706 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina je dolžna kriti mrliške oglede naših občanov in tujcev, obdukcije za naše občane in tujce, storitve 
komunalnih podjetij za delo s pokojnimi na terenu. 

Občina je krila: 

- mrliške oglede naših občanov (22x) in tujcev (5x) 

- sanitarne obdukcije za naše občane (7x) in tujce (7x) 

- storitve komunalnih podjetij za delo s pokojnimi na terenu - 5x domači in 5x tujci 

 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 429.266 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 21.718 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 21.718 € 

0478 trdnjava Kluže 21.718 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške za drobna popravila in vzdrževanje stavbe, sanacijo strehe, zavarovanje stavbe, čistila, 
pisarniški material,  električna energija, plačilo informatorjev, tisk plakatov, blaga za prodajo, pregled 
gasilnikov, pregled in preizkus varnostne razsvetljave ter provizija za polog denarja na TRR. 

 

OB06-07-0025 Trdnjava Kluže - 1.198,41 € 
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1803 Programi v kulturi 291.736 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 110.910 € 

0822 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 110.410 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Financirano je bilo delovanje knjižnice v Bovcu ter sorazmerni del skupnih služb. Izvedene so bile vse 
planirane in financirane akcije, tako za otroke, kot za odrasle (Moja Knjižnica, Primorci beremo, Pravljične 
ure z Lisico Mico, ...).  

Pri izvedbi finančnega plana je Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin v skladu s spremembami Odloka o 
ustanovitvi pri financiranju skupnih služb in ostalih skupnih stroškov, ki se delijo glede na število prebivalcev, 
upoštevala spremenjene delitvene odstotke (s  16,75 % na 16,66 %). Upoštevalo se je tudi trenutno veljavne 
ukrepe na področju plač, kar pomeni vrednosti plačnih razredov in regresa za letni dopust. 

 

OB06-07-0053 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin - 1.420,00 € 

0892 založniška dejavnost 500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V letu 2019 je občina Literarnemu klubu Bovec sofinancirala izdajo knjige »Morež« avtorja Janija Mlekuža 
Bovec. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 34.681 € 

0823 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo-Tolmin 28.888 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Zagotovili smo sredstva za izvajanje skupnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poleg tega je JSKD 
Tolmin tudi izvedel razpis za sofinanciranje delovanja kulturnih društev iz naše občine. Od leta 2012 pa so vse 
tri občine skupaj podpirajo dodatno zaposlitev v JSKD, OE Tolmin za 6 ur/dan, od leta 2017 pa v celotni 
zaposlitvi, saj je del krit s strani JSKD-ja. 

08271 kulturni programi, projekti- razpis 5.792 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Na razpis se je prijavilo 11 kulturnih društev oz. njihovih sekcij. Večina je pokoristila vsa odobrena sredstva. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 146.146 € 

01790 Programski svet Kluže - razstave 2.256 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo avtorskih honorarjev za stalno razstavo v Klužah. 
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0821 Kulturni dom Bovec 136.372 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plače in prispevke za 3 zaposlene, čistila, pisarniški material, stroški vzdrževanja po predpisih 
(gasilniki, zavarovanje, deratizacija), oglaševanje prireditev, stroški za drobna popravila, plačilo izvajalcev na 
prireditvah in Sazas-a, komunala, električna energija, stroške ogrevanja. 

 

OB06-07-0052 Kulturni dom Bovec - 9.386,82 € 

0825 Tolminski muzej 2.517 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške elektrike, telefona, pomožnega materiala in zavarovanja. V letu 2019 je bila za 
vodenje po muzeju zaposlena oseba za polovični delovni čas. V letu 2019 se je oblikovalo in natisnilo nove 
zloženke o muzejski zbirki. Zloženke so v štirih jezikih.  

08272 kulturni programi, projekti - OŠ Bovec 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciralo se je kulturne predstave osnovnošolcem in vrtcu. Iz te postavke se je v letu 2019 krilo tudi stroške 
izvedbe Festivala pesmi in plesa, ki se že tradicionalno odvija v kulturnem domu in se ga udeležijo vrtci celotne 
Severne Primorske. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 4.000 € 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.000 € 

0228 radioamaterji 1.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Dotacija društvu Radioklub BC za delovanje. 

08940 druga društva, neprofitne organizacije 3.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Preko razpisa je bila sofinancirana dejavnost šesto, društvom in organizacijam (Čebelarsko društvo Bovec, 
Društvo upokojencev Bovec, Društvo veteranov Sever, Območno združenje veteranov vojne za slovenijo, 
VDC Tolmin, Društvo rejcev drobnice) , ki se ne morejo prijaviti na druge razpise. Večina je svoj program 
izvedla, tako da so bili upravičeni do vseh odobrenih sredstev. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 111.812 € 

18059001 Programi športa 106.812 € 

0177 Bovški maraton 10.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sofinanciranje izvedbe prireditve Bovški maraton TD Bovec. 

0810 šport OŠ 6.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Od leta 2017 so sredstva za sofinanciranje prostočasne športne dejavnosti v šoli namenjena pod ločeno 
proračunsko postavko, da je zagotovljena kontinuirana vsota za razvoj športne dejavnosti med otroci. Sredstva 
so bila namenjena za udeleževanje športnih tekmovanj otrok in pokritju stroškov vaditeljev vseh skupin (8). 

0811 sofinanciranje programov športa (razpis) 21.669 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Na razpis za sofinanciranje programov športa se je prijavilo 17 izvajalcev. Razpis se je izvajal na podlagi 
novega Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec.  
Nerazdeljena so ostala  sredstva za dve prireditvi, ki nista bili izvedeni in sredstva za društvo, ki ni oddalo 
poročil o izvedbi programa. 

0813 tekoče vzdrževanje igrišč 2.020 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Stroški: najemnina za zabojnik za smeti, tekoča vzdrževalna dela, košnja igrišča na letališču, košnja šolskega 
igrišča na Žagi, stroški vzdrževanja kosilnice in igrišča v Trenti, stroški vzdrževanja igrišča ob telovadnici in 
v Logu pod Mangartom. Zunanji izvajalec je sodeloval pri pripravi, pregledu in pregledu realizacije razpisa za 
sofinanciranje programov športa. 

0815 Športna dvorana Bovec 67.124 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-08-0024 Športna dvorana Bovec – 67.124,00 € 

18059002 Programi za mladino 5.000 € 

0893 mladinski programi 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Na razpis za mladinske programe so se prijavili štirje izvajalci, ki izvajajo otroške in mladinske programe - v  

letu 2019 prvič tudi Zavod VseUk. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 741.730 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 376.703 € 

19029001 Vrtci 376.703 € 

0910 objekt - vrtec 1.298 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema stroške tekoče porabe za elektriko v delu stavbe prvega nadstropja. 

0911 VVO Bovec 354.656 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina je plačala razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Kolikšno bo plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev je nemogoče točno določiti, saj je odvisno od deleža plačil staršev, ki so 
določeni z odločbo CSD-ja. Izven stroškov, ki se štejejo v ceno vrtca, je občina v letu 2019 zagotavlja še 
sredstva za jubilejne nagrade. V vrtec sta vključena tudi dva otroka, katerima pripada pravica do spremljevalca. 
Zaposleni sta dve spremljevalki otroka s posebnimi potrebami, ena za polni delovni čas, druga za polovični.   

 

OB06-07-0054 VVO Bovec - 3.415,20 € 

0912 drugi VVO 20.748 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V letu 2019 je občina krila razliko v ceni vrtca staršem, ki imajo otroke vključene v vrtce izven naše občine, 
in sicer v Ljubljani (2 otroka), Velenju (1 otrok), Kobaridu (3 otroci), v Kranju (1 otrok), v Tolminu (1 otrok) 
in v Novi Gorici (1 otrok). Poleg tega občina plačuje tudi vrtec v bolnici v Šempetru pri Gorici vsem našim 
predšolskim otrokom, ki so na zdravljenju.  

 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 212.096 € 

19039001 Osnovno šolstvo 207.554 € 

0921 OŠ Bovec 206.050 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina, kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Bovec, je dolžna kriti materialne stroške delovanja šole, poleg 
tega pa tudi vsaj finančno poskrbeti za vsa investicijska vlaganja v objekte in opremo.  

V letu 2019 se je krilo plače in prispevke za 0,5 logopedinjo, 0,5 hišnika ter plačo za zaposleno na projektu Jej 
lokalno, ki je sofinancirana s strani LAS-a ter stroške za blago in storitve za izvajanje teh služb. Iz te postavke 
se krije tudi stroške za zavarovanje objektov, opreme in vozil, ki jih ima v upravljanju osnovna šola.  

 

OB06-07-0055 OŠ Bovec - 48.637,17 € 
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0933 OŠ Tolmin 1.504 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina je sofinancirala program izobraževanja in usposabljanja otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju (stroški za hipoterapijo - terapija s konji,  projekt Tačke Pomagačke - terapija s pomočjo psov). Iz naše 
občine ta program obiskuje 1 otrok. Občina poleg tega sofinancira tudi del dodatnih dejavnosti. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 4.542 € 

0931 Glasbena šola 4.542 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo potnih stroškov ter prehrane učiteljem, ki poučujejo v oddelku Glasbene šole v Bovcu. 
Da imajo možnost otroci igrati na čim več inštrumentov, tudi tistih, ki se v Bovcu ne izvajajo, je glasbena šola 
organizirala prevoz otrok v Kobarid in Tolmin. Občina sofinancira približno 72 % stroškov teh prevozov. 

 

OB06-07-0056 Glasbena šola - 770,22 € 

1905 Drugi izobraževalni programi 2.000 € 

19059001 Izobraževanje odraslih 2.000 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 

Projekt Ljudske univerze, ki ga vodi PRC.  

04929 center vseživljenjskega učenja 2.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema sofinanciranje tistih aktivnosti, ki jih je izvajala Območna enota Ljudske univerze, ki niso v 
celoti financirane z EU sredstvi (npr. delavnice in predavanja v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, dodatne 
aktivnosti v okviru Središča za samostojno učenje, študijski krožki, jezikovni tečaji idr.).  Izvajalec je bil PRC. 

 

1906 Pomoči šolajočim 150.932 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 150.932 € 

0922 šolski prevozi 150.932 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Izvajalca šolskih prevozov je družba Avrigo s podizvajalcema Vencelj tours in Kovi. Prevoz na eni relaciji 
izvaja OŠ sama.  

Občina je do junija krila tudi vozovnice za prevoz eni učenki v Podružnično šolo za izobraževanje in 
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu. Enim staršem pa se krije prevoz otrok do najbližje 
vstopne postaje avtobusa, od septembra pa še enim. 

 

 



Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2019 

50 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 224.236 € 

2002 Varstvo otrok in družine 7.801 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.801 € 

0175 obdarovanje otrok-novorojencev 7.801 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V letu 2019 je bil sprejet nov Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka, ki je to 
enkratno pomoč zvišal na 400,00 € na otroka. Ob koncu leta pa se župan sreča s starši otrok, ki so se v tistem 
letu rodili. V letu 2019 je bilo na srečanje z županom vabljenih 20 otrok.  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 216.435 € 

20049001 Centri za socialno delo 162 € 

1091 Delo v splošno korist 162 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V letu 2019 smo imeli enega napotenega na opravljanje dela v splošno korist. Za razliko od predhodnih let ni 
bil upravičen do potnih stroškov in prehrane pri delu. Stroški so nastali zaradi zdravniškega pregleda in 
zavarovanja, ki pa so nam bili povrnjeni. 

 

20049003 Socialno varstvo starih 174.153 € 

103 pomoč na domu 54.109 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V skladu s finančnim planom smo v letu 2019 sofinancirali 2,5 oskrbovalki ter delež (17,65 %) vodje programa. 
Občina Bovec je navedeno storitev sofinancirala v višini 85,81 %. Del cene storitve v višini 3,11 € (14,19 %) 
pa pokrijejo uporabniki.  

106 regresiranje oskrbe v domovih upokojencev 49.990 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Oskrbnino v domovih za starejše se je sofinanciralo 7 občanom, enemu v stanovanjski skupnosti ter dvema v 
varstveno delovnem centru.  

111 Dom starejših občanov Jezerca Bovec 70.054 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-19-0005 Dom starejših občanov Jezerca Bovec – 70.054,10 € 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 29.462 € 

102 enkratne denarne pomoči - odločbe CSD Tolmin 9.042 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Pomoči so bile razdeljene našim občanom preko Centra za socialno delo Tolmin.  

104 subvencioniranje stanarin in najemnin 11.420 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina Bovec subvencionira neprofitne in tržne najemnine na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno 
delo Tolmin. V letu 2019 je bilo do subvencije neprofitne najemnine upravičenih 8 občanov.  

107 Drugi socialno varstveni programi 9.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

V letu 2019 se je pod to postavko financiralo: 

- Rdeči križ Slovenije, OZRK Tolmin, Poleg sofinanciranja njihovega programa v višini 2.000,00 € se je  

  sofinanciralo tudi zaposlitev ½ sekretarke v višin 4.000,00 €, ki jo skupno sofinancirajo vse tri občine ter za  

  dodatni program v šoli 1.000,00 €. 

- Društvo upokojencev Bovec za projekt Starejši za starejše, ki je projekt, ki poteka na državni ravni v višini  

  200,00 € 

- Medžupnijska Karitas Bovec za izvedbo programov v višini 1.000,00 € 

- Zavetišče za brezdomce - društvu Šent v Novi Gorici, v višini 800,00 €. 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 1.463 € 

0897 programi preprečevanja zasvojenosti 1.463 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Postavka zajema plačilo sredstev za programe preprečevanje zasvojenosti v okviru LAS Bovec in OŠ Bovec v 
vrednosti 700,00 € in sofinanciranje Centra za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica v vrednosti 717,26 €. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 11.195 € 

08941 sredstva za humanitarne organizacije 5.322 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Na navedeni razpis se je prijavilo 27 društev in organizacij. Eno ni bilo upravičeno do sofinanciranja.  

108 Drugi programi centra za socialno delo 5.873 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Občina Bovec je preko Centra za socialno delo sofinancirala dva programa, tako da je krila materialne stroške 
in del zaposlitve, in sicer za: 

- psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam: tovrstne pomoči bodo so deležni otroci iz neurejenih 
družin in s težavami v odraščanju, družine, pri katerih se posledice disfunkcij kažejo pri otrocih ter družine, ki 
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jih CSD Tolmin zaradi različnih stisk in težav že obravnava 

- aktivna starost - sožitje generacij: cilji programa so preprečevanje socialne izključenosti starejših, širjenje 
programa v lokalnem (vaškem) okolju izven Bovca, povezovanje med javno službo, vladnimi in nevladnimi 
organizacijami ter prostovoljci; ozaveščanje o obstoječih oblikah pomoči in destigmatizacija  pomoči, zastopati 
interese in pravice starejših ter tako prispevati k boljši kvaliteti njihovega življenja, starejšim občanom 
omogočiti aktivno in zdravo staranje ter ohranjanje avtonomije in neodvisnosti, razbremenitev družinskih 
okolij. 

 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 39.535 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 39.535 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 39.535 € 

0119 kredit ČN Žaga 65 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačane so bile obresti in obroki Eko sklada za kredit, ki je bil najet za izgradnjo ČN Žaga. 

0120 dolgoročni krediti za investicije 318 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Odplačani so bili obroki dolgoročnih kreditov SID banke in prejetih povratnih sredstev iz 23. člana ZFO, 
plačano nadomestilo za odobritev kredita  ter obresti. 

0122 bančna nadomestila in stroški 263 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačane so bile obresti in stroški za odobritev kratkoročnega kredita.  

0123 kredit za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin 8.761 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačane so bile obresti SID banke za kredit, ki je bil najet za sanacijo smučišča Kanin.  

0181 Proračunska rezerva 30.128 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.  

Leta 2019 je bil oblikovan vir proračunske rezerve v višini 30.128,27 € v skladu s planirano vrednostjo v 
Proračunu za leto 2019, saldo konec leta je 0,00 €. Proračunska rezerva se je v letu 2019  porabila v vrednosti 
44.754,00 € (oblikovano 30.128,27 € in saldo iz preteklih let 14.625,73 €) za: 

- sanacijo in razširitev propustov na javni poti na Vas na skali 

- sanacijo in izdelavo novega opornega zidu – cesta Vas na skali 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 180.940 € 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 180.940 € 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 180.940 € 

02241 potres 2004 -namestitve 3.867 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačilo stroškov, ki jih zaradi začasnih preselitev nosijo v potresu prizadeti prebivalci, v zvezi s koriščenjem 
začasnih stanovanj (stroški najemnine in stroški, ki nastanejo zaradi uporabe pitne vode, elektrike, ogrevanja, 
odvoza smeti in drugi stroški komunalne oskrbe ter povečani stroški prevoza na delo in z dela) in sicer za čas, 
dokler se ne vselijo v njihove obnovljene oziroma nadomestne objekte. 

V avgustu 2019 smo dvema družinam zagotovili začasno bivanje in bosta preseljeni dokler se njihovi objekti 
ne sanirajo. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Planirano je bilo 1.721,25 € več sredstev, kot jih je bilo dejansko porabljenih. Ker so to stroški dejanske porabe, 
se jih vnaprej ne more natančno planirati, zato prihaja do  odstopanj. 

045505 Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica 177.073 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

OB06-19-0014 Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže-Bavšica 

 

1005 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 53.286 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 53.286 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 53.286 € 

06029002 Delovanje zvez občin 53.286 € 

0182 skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal 53.286 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Sredstva za delo medobčinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice po ključu opredeljenem v 12. členu 
Odloka tako, da načrtujejo odhodke za financiranje organa skupne občinske uprave na posebni proračunski 
postavki. Ta finančni načrt pa je sestavni del obrazložitve k proračunom občin ustanoviteljic (Pravilnik o 
vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja 
posameznih nalog občinske uprave – Ur. list RS št. 98/06; pravilnik). Prav tako je ta finančni načrt tudi podlaga 
za pripravo zaključnega računa, ki ga direktor medobčinske uprave predložil Službi za lokalno samoupravo pri 
MPJU do 31. marca tekočega leta za preteklo leto skupaj s Prilogo 1 Pravilnika. Občine ustanoviteljice pa 
pripravijo poročilo o realizaciji odhodkov za financiranje medobčinske uprave in ga skupaj z zahtevkom 
(Priloga 2 Pravilnika) za sredstva dotacije iz državnega proračuna predložijo isti službi prav tako do 31. marca 
tekočega leta. 

Z letom 2018 je Medobčinska uprava neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Kobarid, ki ima v 
posebnem delu svojega poračuna ta finančni načrt. Ostale občine soustanoviteljice pa v finančnem načrtu svoje 
občinske uprave prikažejo (06029002) le svoj delež sredstev za financiranje Medobčinske uprave, ki ga 
nakazujejo Občini Kobarid.  
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2001 KRAJEVNE SKUPNOSTI 62.907 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 62.907 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 62.907 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 62.907 € 

0161 KS Bovec 4.832 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno  4.478,25 € in so bila porabljena 
za tekoče poslovanje. 

Investicije  so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine. 

0162 KS Log pod Mangartom 20.873 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.560,76 € in so bila porabljena 
za tekoče poslovanje in manjše investicije - WC na Mangartu in nabava kolektorjev.  

Druge investicije  so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine. 

KS LPM ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne vire financiranja. Ti viri so najemnine za poslovne 
prostore ter grobnine, imajo pa tudi stroške za delovanje in vzdrževanje teh prostorov in pokopališča. 

 

OB06-11-0001 KS Log pod Mangartom - 5.004,89 € 

OB06-19-0013 WC (dehidracijski) na Mangartskem sedlu - 8.282,58 € 

0163 KS Soča Trenta 3.701 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.851,53 € in so bila porabljena 
za tekoče poslovanje.   

Investicije  so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine. 

KS Soča Trenta ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne vire financiranja. Ti viri so grobnine, imajo 
pa tudi stroške za vzdrževanje pokopališč. 

Poleg tega je upravičena do deleža prihodkov od premoženja gozdov, katerih lastnik je občina, a agrarna 
skupnost tega še ni nakazala.  

0164 KS Žaga 1.715 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 2.040,13 € in so bila porabljena 
za tekoče poslovanje. 

Investicije  so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine. 

KS Žaga  ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne viri financiranja. Ti viri so najemnine za poslovne 
prostore, imajo pa tudi stroške za delovanje in vzdrževanje teh prostorov. 
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0165 KS Srpenica 21.353 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.617,74 € in so bi bila porabljena 
za tekoče poslovanje. 

Investicije  so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine. 

KS Srpenica ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne viri financiranja.  Ti viri so najemnine za 
poslovne prostore ter grobnine, imajo pa tudi stroške za delovanje in vzdrževanje teh prostorov in pokopališča. 

 

OB06-10-0002 KS Srpenica - 10.000,00 € 

0166 KS Kal Koritnica 8.208 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.560,76 €, ki je bilo porabljeno 
za tekoče poslovanje. 

Investicije  so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine. 

 

0167 KS Čezsoča 2.226 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.890,82 €, ki je bilo porabljeno 
za tekoče poslovanje. 

Investicije  so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA - 2 9 5 . 2 6 9  €  

1004 OBČINSKA UPRAVA 295.269 €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 295.269 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 295.269 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 295.269 € 

0119 kredit ČN Žaga 23.826 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Plačani so bili obroki Eko skladu za kredit, ki je bil najet za izgradnjo ČN Žaga ter nadomestilo banki za 
vodenje kredita. 

 

0120 dolgoročni krediti za investicije 271.443 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če 
se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP,  se naj navede šifra NRP-ja  

Odplačani so bili obroki dolgoročnih kreditov SID banke in prejetih povratnih sredstev iz 23. člana ZFO, 
plačano nadomestilo za odobritev kredita  ter obresti. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

OB06-07-0018 Razne intervencije 1.771 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nadzor sanacije občinske ceste Trdnjava Kluže - Bavšica. 

OB06-10-0002 KS Srpenica 10.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Transfer KS Srpenica Občini Bovec za izgradnjo gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica 

OB06-11-0001 KS Log pod Mangartom 5.005 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nabava in montaža kolektorjev na stavbo Kulturnega doma. 

OB06-19-0013 WC (dehidracijski) na Mangartskem sedlu 8.283 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izgradnja dehidracijskega WC-ja na Mangartu. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3 8 . 5 3 4  €  

0403 Druge skupne administrativne službe 38.534 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 38.534 € 

OB06-07-0002 Občinske stavbe 38.534 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Priključki za toplotno ogrevanje. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5 4 . 3 7 0  €  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 53.293 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 53.293 € 

OB06-19-0001 Državne kolesarske povezave severne Primorske 45.962 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt poteka v sklopu aktivnosti koriščenja EU kohezijskih sredstev za razvoj regij (kolesarske povezave 
med naselji v sklopu državnih kolesarskih povezav). Koordinator je ICRA Idrija. V 2019 so na območju občine 
Bovec potekale zlasti aktivnosti nakupov zemljišč za bodočo kolesarsko traso. 

Sklenjenih je bilo 23 pogodb namesto razlastitve za cesto Mišja vas in 38 pogodb za cesto Kukč.  

OB09-18-0009 Pot miru - WALK OF PEACE 7.331 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sofinanciranje aktivnosti ter vodenja projekta Pot miru - Walk of Piece. V 2019 se je delno izvedla dopolnilna 
projektna dokumentacija, v 2020 pa se izvede tematska pot Kluže z vsemi še manjkajočimi aktivnostmi 
(preostala potrebna dokumentacija in nadzor). Skupne aktivnosti ter izvajanje projekta potekajo prek PRC 
(odobren strateški projekt čezmejnega sodelovanja Interreg).  

 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.076 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 1.076 € 

OB06-07-0001 Nakup opreme občinski urad 1.076 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nakup monitorja, hladilnika in mobilnih telefonov.  

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
 5 1 9 . 4 8 2  €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 519.482 €  

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 509.618 € 

OB06-16-0013 CIVILNA ZAŠČITA 6.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva za delo in opremo za delovanje civilne zaščite, sredstva se nakažejo Gasilski zvezi Bovec. 
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OBO6-18-0010 Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica 503.618 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izdelana je projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je prešla stavbna pravica 
tudi na Občino Bovec, poleg tega je dodana tudi kot investitor. Ker je bila projektna dokumentacija in 
projektantska ocena investicije izdelana v decembru 2017, se je vrednosti revaloriziralo na februar 2019. V 
proračunskem letu 2019 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca ter se pričelo z gradnjo objekta, ki se bo 
zaključilo v letu 2020. 

Trenutna vrednost investicije skupno znaša 1.191.502,85 €, kar vključuje GOI dela, instalacije, nadzor, DDV, 
brez zunanje ureditve.  

V letu 2019 je bil za to investicijo koriščen kredit na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 480.956,00 € ter 
prispevek Krajevne skupnosti Srpenica (v imenu PGD Srpenica) v višini 10.000,00 €. Ostali del v višini 
12.661,80 € je bilo kritih iz občinskega proračuna. 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 9.864 € 

OB06-07-0008 Požarna taksa 9.864 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Razdelitev požarne takse, ki je nakazana s strani Ministrstva za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje 
prostovoljnim gasilskim društvom. V letu 2019 je bil znesek nakazan Gasilski zvezi Bovec. 

 

 

11KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3 5 1 . 3 5 2 €  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 351.352 €  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 351.352 € 

OB06-07-0010 Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet 9.274 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dodeljevanje subvencij po veljavnem Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Bovec za programsko obdobje 2015 - 2020 po praksi iz preteklih let. 

V letu 2019 so bila razpisana sredstva razdeljena med sedem upravičencev. Ker naložbe niso bile velike, so 
bili vsi deležni maksimalnega, to je 50-odstotnega sofinanciranja upravičenih stroškov. Razdeljenih ni bilo 
726,20 € sofinancerskih sredstev. 

OB06-16-0016 objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA HIŠA 337.784 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V 2019 je bil zgrajen objekt Ribiške hiše do s projektom določene 1. faze. Zaključena je bila zgornja etaža. 
Pridobljena so bila sofinancerska sredstva ESPR. Druga faza izgradnje (spodnja etaža, zunanja ureditev...) s 
spremljajočimi mehkimi vsebinami ter ureditvijo poti do Soče bo predmet ponovne prijave na ESPR.  

OB06-17-0001 Mlekarna Ravni laz 4.006 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V sklopu projekta Revitum, ki je prijavljen na LAS za koriščenje EKSRP (kmetijski sklad), je Občina Bovec 
izvedla drugo fazo restavriranja lesene opreme za objekt bivše mlekarne Ravni laz Pod robom (izvajalec: 
Restavratorski center ZVKDS).  



Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2019 

60 

 

OB06-18-0014 Blagovna znamka Dolina Soče 288 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Iz te postavke je Občina Bovec sofinancirala LAS-ov projekt Blagovna znamka Dolina Soče za kmetijske 
produkte.  

 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 8 . 8 1 2  €  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije 8.812 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 8.812 € 

OB06-15-0001 ELENA 8.812 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Lasten delež stroškov priprave dokumentacije za DOLB, ki so upravičeni do sofinanciranja prek projekta 
ELENA (vodeno prek GOLEE, lasten delež je 10% upravičenih stroškov za projekt DOLB ter pogodbeni delež 
skupnih stroškov vodenja projekta ELENA po razdelilniku).  

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 6 0 2 . 6 1 4  €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 602.614 €  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 155.048 € 

OB06-09-0013 Ureditev prehodov in postajališč 119.407 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019 so se zgradila vsa predvidena postajališča, in sicer na Srpenici, Žagi, Logu Čezsoškem ter dva para 
postajališč v Logu pod Mangartom. Končni obračun je bil še nekoliko nižji od pogodbenega. Bo pa v letu 2020 
potrebno na podlagi zapisnika državne komisije, ki pregleda postajališča pred prevzemom in podajo dovoljenja 
za uporabo, manjše pomanjkljivosti še odpraviti ter za ta namen izdelati tudi nekaj dokumentacije. 

OB06-16-0007 redno vzdrževanje občinskih cest 29.841 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijsko vzdrževanje zajema  dela na cesti na območju Klanca po zaključku  del na komunalni 
infrastrukturi. 

Sredstva, namenjena za plačilo projektne dokumentacije za cesto v Vodenca  niso bila porabljena, ker projektna 
dokumentacija še ni zaključena in predana. Poraba je načrtovana v letu 2020. 
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OB09-19-0009 Parkomati 5.800 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nabava parkomata pri Mercatorju 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 445.840 € 

OB06-15-0004 Obnova mostu v Log Čezsoški 39.632 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019 je bila izvedena samo sanacija opornika v strugi,  nadaljevalo se je z izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar  se bo projektiranje nadaljevalo tudi v letu 2020, 
izvedba širitve desnega ovinka in sanacija  mostne konstrukcije  pa  tudi v letu 2020  ni načrtovana. 

OB06-16-0004 Investicijsko vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec 161.626 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka  obsega  izvedena dela  na urejanju   ulice Mala vas-Dvor na odseku  od Merkatorja do Gereša  kot 
nadaljevanje iz leta 2018. 

Žal tudi v letu 2019 investicija še ni zaključena. V letu 2020 (do sredine aprila 2020)  mora izvajalec zaključiti 
z deli (asfaltiranje vozišča s finim asfaltom, ureditev pločnikov in postavitev grbin ter ostale prometne 
signalizacije -cona 30).  

OB06-19-0002 CROSS MOBY 1.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Lasten delež projekta, ki ga vodi PRC. Sofinancirano s sredstvi EU, strateški projekt Interreg Slovenija/Italija. 
Projekt trajnostne mobilnosti, ki se za območje občine Bovec veže zlasti na zagotavljanje in povečevanje števila 
javnih prevozov. Izdelava regijske prometne strategije.  

OB06-19-0012 Urejanje javnih površin v Logu pod Mangartom 15.174 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Ureditev ulice v spodnjem Logu pod Mangart (asfalt, odvodnjavanje). 

OBO6-18-0002 Kal-Koritnica-vzdrževanje javnih poti in površin 135.732 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V naselju Kal-Koritnica  smo po zaključku del na kanalizacijskem in vodovodnem omrežju  izvedli še 
preplastitev in ureditev vseh cest  in javnih površin v naselju. Investicijo je občina prijavila  za pridobitev 
nepovratnih sredstev iz naslova 23.člena ZFO-1 in  sredstva v višini 135.00,00 € tudi  prejela. 

OBO6-19-0005 Izgradnja mostu v vasi Soča 92.676 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izgradnja mostu v vasi Soča je  načrtovana kot dvo letna investicija. V letu 2019 je bil izbran izvajalec del in 
se je pričelo z izgradnjo, ki pa je bila izvedena v manjšem obsegu od načrtovane ( zakasnitev pričetka z deli 
zaradi turistične sezone in slabo vreme  v oktobru). Projekt je bil prijavljen za sofinanciranje  iz naslova 
23.člena ZFO-1. Pridobili smo 27.263,00 € nepovratnih sredstev in 61.307,00 € povratnih). V letu 2020 se 
investicija nadaljuje in bo  zaključena. Oddana je  prijava za sofinanciranje  za nepovratna sredstva v višini 
253.000,00 €. 
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13029004 Cestna razsvetljava 1.726 € 

OB06-07-0038 Javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 1.726 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019  so bile izdane naročilnice za postavitev novih svetilk v Dvoru in na Brdu ter prestavitev svetilk  
na drogove, ko  zamenjava obstoječe svetilke na fasadah objektov ni več možna. Realizacija  je nižja, ker računi  
za izvedbo  niso  bili izdani ali še niso zapadli v plačilo. 

Plačana so bila samo gradbena dela  za izdelavo temeljev  na cesti v Dvoru. 

 

 

14 GOSPODARSTVO 8 8 0 . 9 6 0  €  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 124.051 €  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 124.051 € 

OB06-07-0029 Finančne intervencije -spodbujanje  drob. gospodarstva 22.015 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019 je bilo na podlagi sklenjenih pogodb razdeljenih 22.014,76 € subvencijskih sredstev za malo 
gospodarstvo in turizem. Od tega so se izplačila v višini 12.086,90 € nanašala na upravičence po razpisih iz 
2018, preostalih 9.927,86 € pa na upravičence po razpisih iz 2019. Ker so bile nekatere pogodbe z upravičenci 
iz 2019 sklenjene šele ob koncu leta, ti zahtevke oddajo lahko tudi v začetku 2020.   

OB06-16-0012 ARTISTIC - razpis 102.036 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt Artistic je projekt umeščanja nesnovne dediščine v podjetniške ideje. Podprt je s sredstvi EU, programa 
Srednja Evropa. 

V 2019 je Občina Bovec izvajala delavnice za mentorje, izobraževanja in usposabljanja za izdelavo izdelkov 
domače obrti in izvajala pilotne projekte v zvezi z elementi nesnovne dediščine. Za podporo trajnosti projekta 
je Občina Bovec v sodelovanju s Tolminskim muzejem ter LAS Dolina Soče izdelala portal s predstavljenimi 
vsebinami nesnovne dediščine in nosilci podjetniških idej. Promocijo je izvajala s pomočjo organiziranih 
dogodkov z zaposlenima na projektu ter zunanjimi izvajalci.  

Izvedene projektne aktivnosti v letu 2019: 

1. Izdelava lokalne virtualne pisarne: LOCAL ICH DESK – spletna stran: predstavitev lokalne nesnovne 
kulturne dediščine; zakup domene dediscina.si ; izvajalci: Andrej Maver in Tolminski Muzej (julij 2019 
– februar 2020) 

2. Medgeneracijska delavnica »Spoznavanje zeliščarstva na bovškem«, izvajalec: Nataša Volčanjk (Bovec, 
8.3.2019) 

3. Izobraževalna delavnica »Množično financiranje poslovnih idej povezanih z nesnovno kulturno dediščino 
Bovškega«; izvajalec: Žiga Berce (Bovec, 6.4.2019) 

4. Seminar »Podjetništvo na Bovškem v luči nesnovne dediščine in turizma«; izvajalec: Posoški razvojni 
center (Bovec, 12.4.2019) 

5. Strokovne delavnice na temo razvoja poslovnih idej; Andrej Maver s področja tržnega marketinga, Tanja 
Golja - razvoju poslovne ideje in produkta (po metodi VITKO); skupinsko delo - moderiranje posamezne 
poslovne ideje; moderatorji: Vesna Kozar, Tanja Golja, Peter Domevšček in Andrej Maver (Bovec, januar 
2019) 

6. Mentorstvo pri pripravi poslovnega modela na temo interpretacije kulturne dediščine in izdelava 
poslovnega modela »Interpretacija kulturne dediščine v bovški destinaciji«; izvajalec: Tanja Golja 
(Bovec, maj 2019) 
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7. Mentorstvo pri pripravi poslovnega modela na temo razvoja bovškega sirarstva in izdelava poslovnega 
modela »Skupna sirarna za predelavo ovčjega mleka in etnološki center nesnovne dediščine«; izvajalec 
PRC (Bovec, november 2019) 

8. Delavnice »Learning by doing« na temo lesarstva ter Monitoring testnega modela: Golobarska žičnica 
(različne obdelave in modifikacije smrekovih desk) in žaga Venecijanka v Soči (macesnove deske in 
skodle): 

- Delavnica: »Ali je zaščita lesenih streh potrebna«; izvajalec: Univerza v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za lesarstvo, v sodelovanju z Društvom lesarjem Slovenije in podjetjem 
Silvaprodukt (Ljubljana, 20.6.2019) in izdelava Poročila o tehnični in estetski življenjski dobi 
lesa na prostem; izvajalec: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo  

- Delavnica: »Skodla, naj bo žagana ali klana?« ter ogled dobrih praks (Kapelica Ostan, cerkev sv. 
Lenart); izvajalec: Bojan Koželj in Roman Kravanja (Bovško, 17.10.2019) 

- Delavnica: »Ali je zaščita in modifikacija lesa streh potrebna?«; izvajalec: Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, v sodelovanju z Društvom lesarjem Slovenije 
(Center MIC, Nova Gorica, 18.10.2019) 

- Delavnica: »Kako od gozda do lesene strehe?«; izvajalec: Roman Kravanja (Trenta, 19.10.2019) 
9. Izdelava dveh lesenih skulptur bovške nesnovne dediščine (orel in gams iz lokalnih pripovedk) ter 

delavnice za otroke »Prikaz izdelovanja lesenih skulptur na temo dediščine Bovškega« (Bovec, maj 2019) 
ter Delavnica za otroke »Izdelava lesenega stenskega okrasa bovške dediščine«; izvajalec: Miloš 
Domevšček (Bovec, 26.6.2019) 

10. Izdelava lesenih skulptur na temo lokalne nesnovne dediščine in ustvarjalne delavnice po principu 
Learning by doing »Izdelava lesenih izdelkov iz odpadnega in naplavljenega lesa ter ostalih naravnih 
materialov«; izvajalec: Zdravko Strajnar (Bovec, 19.8.2019 –  23.8.2019) 

11. Snemanje in fotografiranje motivov bovške dediščine ter obdelava snemalnega materiala na temo 
promocije produktov nesnovne dediščine Bovškega, priprava krajših video posnetkov in fotografij. 
Promocijski material je namenjen nastopu na kampanji množičnega financiranja. Izvajalec: Manca Gale 
(Bovško, oktober 2019 – februar 2020) 

Predviden zaključek projekta 30. junij 2020. 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 756.909 €  

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 756.909 € 

OB06-07-0021 Poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša" 22.811 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedena je bila investicija postavitev pokritega odra in montaža vrat med barom in konferenčnim delom. 

OB06-12-0001 Letališče Bovec 551.590 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postavka zajema plačilo nadomestila za stavbno zemljišče,  nakup zemljišča od D.S.U.-ja, plačilo 5.obroka za 
odkup parcele 8150/2 k.o. Bovec in ureditev črpališča za gorivo. 

OB06-15-0008 Smučišče Kanin 14.347 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Krovsko kleparska dela na Ski boom baru na Kaninu in izdelava DIIP-a Kanin 2022. 

OB06-16-0011 Turistična društva 29.513 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Javni razpis je bil objavljen v aprilu 2019, rok prijave je bil 31.5.2019. Za 2019 je bilo razdeljenih 17.296,73 
€ sofinancerskih sredstev, preostalo sofinanciranje se nanaša na dodeljena sredstva po sklenjenih pogodbah za 
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2018 (12.216,67 €). Več o dodeljenih sredstvih na občinski spletni strani.  

OB06-18-0013 Kulturno športni utrip Bca 128.905 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

LAS-ov projekt, ki zajema ureditev dvorišča Stergulčeve hiše, z nabavo opreme kot so ozvočenje, platno, stoli,  
ureditev odra in dvorišča. Sofinanciran je s finančno podporo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj ter lastnimi sredstvi Občine Bovec. 

OB06-18-0015 Polnilnice za električna vozila 9.742 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedena je bila naložba v e-polnilnico za e-vozila, ki je postavljena na A-postaji Kaninskih žičnic. 
Sofinancirano s sredstvi Eko sklada.  

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 6 5 8 . 0 0 7  €  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
 658.007 €  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.078 € 

OB06-07-0031 Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov ČN Bovec 3.078 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Ureditev  lastnega izhoda  na območje ČN Bovec in zbirnega centra (zaradi  prodaje zemljišča podjetju 
Kolektor CPG). 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 654.929 € 

OB06-10-0008 Kanalizacija - investicijsko vzdrževanje 121.433 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019 so  bila izvedena  dela na urejanju meteorne kanalizacije v cesti Mala vas - izvajalec Esotech, 
manjša vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji v vasi Kal-Koritnica  in zamenjava pokrovov na jaških v vasi 
Log pod Mangartom. 

Vračilo plačila služnosti za prečkanje vodotoka v Kal-Koritnici. 

Plačana je tudi projektna dokumentacija za kanalizacijo in vodovod Vodenca ter na letališču. 

OB06-13-0003 Kanalizacija Kal Koritnica 91.187 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Po zaključeni izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja in nove ČN v vasi Kal-Koritnica   so se v letu izvedli  
še priključki objektov na novo omrežje, da se je pričelo s poskusnim obratovanjem  čistilne naprave. Po izvedbi 
priklopov   so nastali tudi pogoji za končno ureditev oz. preplastitev javnih poti in površin v naselju. 

OB06-13-0004 čistilne naprave - investicijsko vzdrževanje 25.624 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na ČN Žaga  je bil zgrajen zadrževalni bazen  in s tem sanirana laguna za boljše in varnejše delovanje  ČN. 
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Izvedena so bila vzdrževalna dela na ČN Bovec (zamenjava potopne črpalke, programske opreme ter sanacija 
zidov in ograje). 

Na ČN Kal-Koritnica  je bilo potrebno izdelati dokumentacijo za spremembo merilnega mesta-jaška, izvedbe 
še ni. 

OB06-18-0012 Komunalna infrastruktura Klanec (1. faza) 416.686 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicija se je izvajala v letu 2019, izvajalec del pa je bil izbran že konec leta 2018 ( Zidgrad Idrija). Projekt 
je bil sofinanciran iz nepovratnih sredstev 23.člena ZFO-1 v višini  380.000,00 €. Zgrajeno je bilo 
kanalizacijsko omrežje v dolžini 744 m vodovodno omrežje v dolžini 300 m, podaljšanje  ceste v dolžini 200 
m,...Za izvedena dela je pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 3 2 1 . 2 9 5  €  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 51.552 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 51.552 € 

OBO6-18-0011 investicijska in projektna dokumentacija 47.578 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedena je bila dokumentacija za skladišče Stregulčeva hiša - skladišče, PID za občinsko stavbo, sprememba 
PZI cesta Mala vas-Dvor z grbinami, PZI cesta Bavšica, PZI Ledina s krožiščem, PID za avtobusno in WC, 
izdelava PID za komunalno infrastrukturo v Klancu. 

Dela v izdelavi (izdane naročilnice 2019) pa so: cesta v Lepeno, ureditev celotnega parkirišča Ledine, PSO 
Srpenica, izdelava dokumentacije PGD, PZI brv Jablanca. 

OBO6-19-0006 Ureditev ceste in parkirišč Zadnjica in Kluže - projektna dokumentacija
 1.575 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Lastni delež financiranja projektne dokumentacije. Preostali del sofinanciran iz 56. člena ZTNP.  

OBO6-19-0007 OPN - Občinski prostorski načrt 2.399 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Svetovanje v postopku javnega naročila "Izdelava druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega 
načrta Občine Bovec (SD-OPN-2)" in objava javnega razpisa na portalu javnih naročil, št. objave 
JN006768/2019-B01 in ULEU št. objave 2019/S 188-457562. 
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1603 Komunalna dejavnost 147.226 €  

16039001 Oskrba z vodo 33.109 € 

OB06-10-0011 Vodovodi - investicijsko vzdrževanje 33.109 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019 se je iz sredstev amortizacije financiralo izgradnjo-zamenjavo vodovodnega omrežja na odseku  
ceste Mala vas- Gereš, v cesti proti Kaninski vasi in saniralo podporne zidove pri vodohranu Srpenica. Na Žagi  
so bila zaključena dela pri urejanju črpališča pri ČN Žaga, v Trenti pa so bila izvedena še zadnja dela pri 
števčenju priključkov. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.976 € 

OB06-07-0047 Pokopališče Bovec 11.976 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedla so se vzdrževalna dela  iz sredstev amortizacije oz. najemnine in sicer: sanacija severne fasade pri 
mrliški vežici, ureditev brežine in okolice z zasaditvijo (ciprese, gaber, rušje,...). 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 102.141 € 

OB06-07-0034 Urejanje javnih površin 69.197 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijsko vzdrževanje zajema izgradnjo in nadzor avtobusnega postajališča z WC-jem na Ledinah. 

OBO6-19-0003 Urejanje javnih površin LEDINA 32.944 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijsko vzdrževanje zajema plačilo stroškov prestavitve infrastrukture na Ledinah iz privatnih parcel na 
občinske, ter montaža parkomata. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 15.644 € 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 15.644 € 

OB06-08-0017 Upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj - Grad 15.644 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Stanovanje na naslovu Čezsoča 41 je bilo potrebno temeljito obnoviti (vodovodne inštalacije, ogrevanje, 
toplotna izolacija v mansardah,...). Nekaj stroškov bo nastalih tudi še v letu 2020. 
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna, stavbna zemljišča) 106.872 €  

16069002 Nakup zemljišč 106.872 € 

OB06-07-0039 Nakupi zemljišč 106.872 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Poročilo o sklenjenih  premoženjsko pravnih pogodbah, ki jih je občina v celoti v okviru službe za 
premoženjsko-pravne zadeve izpeljala v  letu 2019. 

V letu 2019 se je pripravilo in v celoti izpeljalo vse postopke za pridobitev vseh potrebnih dokumentov (odločb, 
soglasij potrdil) do overitve pogodb za: 

- za 11 pogodb namesto razlastitve za cesto Gorenja Žaga 

- za 3 pogodb namesto razlastitve za cesto nad Kaninsko vasjo 

- za 2 menjalni pogodbi za parcele v Bovcu 

- za 3 kupoprodajne pogodbe za parcele v Bovcu in Kal Koritnici 

- služnostna pravica DRSV-ju za izgradnjo kanalizacije v Kal Koritnici. 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1 3 3 . 9 3 9  €  

1702 Primarno zdravstvo 853 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 853 € 

OB06-10-0012 Nakup os. sredstev za zdravstvo 853 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019 se je v ZP Bovec nabavilo klima napravo. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 133.086 €  

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 133.086 € 

OB06-19-0008 Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B za ZD Tolmin 133.086 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Občina Bovec je  kandidirala na razpis Ministrstva za zdravje za nakup Reševalnega vozila NRV Tip B znamke 
in tipa Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI 4M MedicopLifesaver povišan. Po predračunski vrednosti naj bi 
novo vozilo stalo 176.043,56 €, vendar je Zdravstveni dom Tolmin kasneje naročil vozilo brez določene 
opreme, ki se jo je preneslo iz starega odsluženega vozila na novo. Zato je končna vrednost vozila znašala 
133.085,82 €. Ministrstvo za zdravje je nakup sofinanciralo v višini 55.084,00 €, ostanek v višini 78.01,82 € 
pa Zdravstveni dom Tolmin. Občina Bovec omenjene investicije ni sofinancirala. 

Reševalno vozilo se je nabavilo primarno za potrebe službe nujne pomoči v Tolminu,  ter izvajanje drugih 
reševalnih prevozov,  ki se izvajajo za celotno območje Zgornjega Posočja. To področje je eno izmed najbolj 
oddaljenih od regionalne bolnišnice v Sloveniji. Reševalno vozilo bo locirano v Tolminu, na Prešernovi 6a, 
uporabljalo pa se bo na celotnem območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 7 9 . 1 2 9  €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.198 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.198 € 

OB06-07-0025 Trdnjava Kluže 1.198 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nakup računalnika, tiskalnika in projektorja. 

1803 Programi v kulturi 10.807 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.420 € 

OB06-07-0053 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 1.420 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nabava računalniške in pohištvene opreme za enoto knjižnice v Bovcu.  

 

18039005 Drugi programi v kulturi 9.387 € 

OB06-07-0052 Kulturni dom Bovec 9.387 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nabavilo se je računalnik,  mobitel, avto prikolica in video projektor. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 67.124 € 

18059001 Programi športa 67.124 € 

OB06-08-0024 Športna dvorana Bovec 67.124 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2019 je bil izveden Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve 
za Športno dvorano Bovec. Na natečaj je prispelo 23 rešitev. Strokovna komisija je prejete rešitve pregledala, 
ocenila in izbrala najprimernejšo. Sredstva so bila namenjena za izvedbo natečaja, za nagrade, priznanja in 
odškodnine in delo komisije.   
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19 IZOBRAŽEVANJE 5 2 . 8 2 3  €  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.415 € 

19029001 Vrtci 3.415 € 

OB06-07-0054 VVO Bovec 3.415 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovna šola je s temi sredstvi za potrebe vrtca nabavila notranja igrala ter popravila žaluzije na vrtcu v Bovcu. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 49.407 € 

19039001 Osnovno šolstvo 48.637 € 

OB06-07-0055 OŠ Bovec 48.637 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijski transfer je bil namenjen nabavi osnovnih sredstev (garderobe, ), prenovi stranišč, postavitvi 
kolesarnice, sofinanciranje nabave računalniške opreme... V ta transfer pa sodi tudi nabava knjig za šolsko 
knjižnico. 

Osnovna šola v letu 2019 in 2020 preko razpisa MIZŠ nabavlja IKT opremo ter izvaja brezžično omrežje v 
šolah. Občina je krila del, ki se ni financiral iz razpisa. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 770 € 

OB06-07-0056 Glasbena šola 770 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijski transfer je namenjen dopolnitvi Orffovega instrumentarija. 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 7 0 . 7 5 5  €  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 70.755 € 

20049003 Socialno varstvo starih 70.755 € 

OB06-19-0005 Dom starejših občanov Jezerca Bovec 70.755 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Odkup zemljišč za novi dom starejših občanov. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 1 7 7 . 0 7 3  €  

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč 177.073 €  

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 177.073 € 

OB06-19-0014 Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže-Bavšica 177.073 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sanacija ceste v Bavšico. Drugi del plačila zapadel v plačilo 2020. Sofinancirano iz sredstev MOP za odpravo 
naravnih nesreč (neurje jesen 2018).  
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IV. PODATKI IZ BILANCE STANJA 

 
BILANCA STANJA  
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji 
dan predhodnega obračunskega obdobja. 
Prilogi k bilanci stanja sta: 
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

 
AKTIVA 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je stanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev po 
vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Za obračunano amortizacijo se zmanjša  splošni sklad občine. 
 
Skupina 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
izkazuje vrednost računalniških programov in premoženjskih pravic (stavbna in služnostna pravica) v vrednosti  
103.582,09 € 
 
Skupina 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 
izkazuje obračunano amortizacijo računalniških programov in premoženjskih pravic v višini  87.128,99 €. Za 
obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine. 
 
Skupina 02 – Nepremičnine 
izkazuje vrednosti zemljišč in zgradb, in sicer: 
- zemljišča, v vrednosti  4.481.554,60 €  
- nepremičnine - povečanja vrednosti zaradi adaptacij, rekonstrukcij in sanacij obstoječih sredstev  v vrednosti  

44.690.117,60 € 
V postavko nepremičnine so vključene tudi vrednosti investicij v pridobivanju, ki so se financirale s sredstvi 
občinskega proračuna in še niso zaključene.  
S 1.1.2010 so na opredmetena osnovna sredstva občine prešli vsi gradbeni objekti in oprema komunalne  
infrastrukture, ki jih je do konec leta 2009 Komunala Tolmin vodila kot sredstva v upravljanju. 
 
Skupina 03 – Popravek vrednosti nepremičnin 
v letu 2019 je izkazana obračunana amortizacija nepremičnin v skupni vrednosti 1.117.337,63 €, stanje popravka 
vrednosti konec leta znaša 12.782.688,98 €, od tega:  
- za sredstva komunalne infrastrukture v lasti Občine Bovec v vrednosti 5.453.587,89 €, 
-  v lasti vseh treh posoških občin v vrednosti 445.218,56 € 
- za lastne nepremičnine v vrednosti  6.883.882,53 €. 
 Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine. 
 
Skupina 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
izkazuje vrednost opreme, drobnega inventarja in drugih osnovnih sredstev (vlaganja v tuja OS) v vrednosti  
2.988.522,59 €. V letu 2019 so se sredstva povečala za nakup opreme.   
  
Skupina 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 
prikazuje popravek vrednosti opreme in drugih sredstev v vrednosti  2.255.213,59 €. V letu 2019 je 
obračunana amortizacija opreme v višini  119.623,32 € . 
Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občin 
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Skupina 06 – Dolgoročne finančne naložbe so: 
*  Naložbe v delnice: 
 - 40386 delnic Sklada za spodbujanje razvoja TNP je bil ustanovljen na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju 
Triglavskega narodnega parka. Delničarji Sklada so tudi občine na območju TNP.  V letu 2015 je Sklad objavil 
začetek stečajnega postopka, zato so te delnice v bilanci zabeležene, saj jih pred zaključkom stečajnega postopka 
ne smemo odpisati.  
- 30 delnic sklada Infond Krekov Globalni, ki so bile pridobljene s sklepom o dedovanju, pa je Občina v letu 2019 
prodala – stanje konec leta je 0,00 €.  
* Druge dolgoročne finančne naložbe:  
Med drugimi kapitalskimi naložbami ima občina knjižene deleže v naslednjih podjetjih: 

- Komunala Tolmin d.o.o. in sicer 19,27 % delež. Komunala Tolmin se je v letu 2010 preoblikovala iz 
delniške v družbo z omejeno odgovornostjo, začetek leta 2012 pa izvedla še dokapitalizacijo, ki za Občino 
Bovec pomeni povečanje deleža iz 16,96 % na 19,27 %: stanje 31.12.2019 je 386.305,10 € 

- Golf Bovec d.o.o. – 5,44 % delež: stanje 31.12.2019 je 34.538,04 € 
- Dolb d.o.o. – 100 % delež: stanje 31.12.2019 je 18.985,96 € 

 
Skupina 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti 
predstavljajo poslovne hipoteke za popotresno obnovo. 
Vrednosti hipotek  za popotresno obnovo so bile usklajene z Nova KBM d.d., ki vodi hipoteke. V letu 2019 je bilo 
za  78.784,11 € odplačil, stanje konec leta pa je 274.624,73 €.     
 
Skupina 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
Izkazane so terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, ki so vključeni v 
premoženjsko bilanco. Višina terjatev je enaka čisti vrednosti sredstev danih v upravljanje. 
Med temi sredstvi ni več sredstev komunalne infrastrukture, ki so s 01.01.2010 prešla nazaj med osnovna sredstva 
v lasti občine in jih le ta daje v najem Komunali Tolmin d.o.o.. Terjatve so bile usklajene na podlagi 37. člena 
Zakona o računovodstvu in na dan 31. 12. 2019 znašajo skupaj 12.356.376,35 €, in sicer: 
- OŠ Bovec  3.631,624,66 € 
- Zavod Turizem dolina Soče 205.894,43 € 
- Sončni Kanin  7.839.783,45 €:  s 1.1.2017 je Občina na javni zavod Sončni Kanin prenesla  
  osnovna sredstva smučišča Kanin kot sredstva v upravljanju in so zato prikazana na kontih skupine 
  091 - sredstva v upravljanju 
- Knjižnica Tolmin 25.185,24 € 
- PRC  137.943,33 € 
- ZD Tolmin  505.553,44 € 
- CSD Severna Primorska  10.391,80 € 
 
 
 
 
Kratkoročna sredstva, razen zalog in AČR 
 
Skupina 10 – Denarna sredstva v blagajni 
izkazujejo stanje v blagajni na dan 31.12.2019 v vrednosti 434,60 €, od tega blagajna Muzej 418,50 € in glavna 
blagajna 16,10 € 
 
Skupina 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
izkazuje sredstva na računu proračuna Občine Bovec na dan 31.12.2019  v vrednosti 250.578,07 € 
 
Skupina 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev 
izkazujejo kratkoročne terjatve iz izdanih in neporavnanih računov in zahtevkov iz leta 2019, ki zapadejo v plačilo 
v letu 2020: 
- kratkoročne terjatve do kupcev v državi v vrednosti 247.716,09 € 
- kratkoročne terjatve do kupcev v državi-sporne v vrednosti 13.997,42 € 
 
Skupina 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
izkazujejo vrednost kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN:   
- kratkoročne terjatve do neposred. uporabnikov prorač. države in občine v vrednosti 61.407,12 € 
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Skupina 17 – Druge kratkoročne terjatve:  
- terjatve za refundacije ZPIZ v vrednosti 1.036,05 € 
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (turist. takso) v vrednosti 41.833,35 € 
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke v vrednosti 30.946,41 € (terjatve iz naslova davkov,  
  ki jih za občino vodi DURS - dejansko stanje pa je razlika med kontom 176 in 236-neidentificirana preplačila s  
  strani DURS-a) 
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (komunalni prihodek) v vrednosti 2.447,00 € 
- terjatve za globe v višini 973,46 € 
- terjatve do zavezancev za druge nedavčne prihodke v vrednosti 32.224,92 € (terjatve iz naslova davkov, ki jih za  
  občino vodi DURS - dejansko stanje pa je razlika med kontom 177 in 237- neidentificirana preplačila s strani  
  DURS-a) 
 
Skupina 18 – Neplačani odhodki 
Izkazujejo odhodke, ki še niso bilo poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katerega se sestavlja 
bilanca stanja. Izkazujejo naslednje stanje: 
- neplačani tekoči odhodki  do 31.12.2019    129.676,65 € 
- neplačani tekoči odhodki (do PU 1099)  12.445,50 € 
- neizplačane obračunane plače za december , najemnine,  podjemne pogodbe za neprofesionalno delo     
  funkcionarjev, potni stroški zaposlenih  in podjemna pogodba za opravljanje dela na področju CZ  
  obračunano za mesec december – izplačila v januarju 2020 v znesku 47.685,10 € 
- neplačani tekoči transferi v znesku  100.428,18 € 
- neplačani investicijski odhodki v znesku 470.914,28 €, ki v plačilo zapadejo v letu 2020  
 
Skupina 19 – Aktivne časovne razmejitve  
Izkazujejo naslednje stanje:  
- vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta v znesku 119,40 € 
 
 
Zaloge 
 
Občina Bovec nima evidentiranih zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje,  ima pa zaloge 
blaga, ki se prodaja v trdnjavi Kluže v skupni vrednosti 2.869,41 €, ki se vrednotijo po metodi nabavnih cen. 
 
 
 
 
 
PASIVA 
 
Kratkoročne obveznosti in PČR 
 
Skupina 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 
Predstavljajo prejete varščine (najemnina za občinska stanovanja) v višini 555,85 €.    
 
Skupina 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Med obveznostmi v skupini kontov 21 so izkazane obveznosti za izplačila plač, prispevkov ter drugih obveznosti 
zaposlenim v občinski upravi za mesec december, ki se izplačajo v januarju 2020, v višini 37.607,65 €. 
 
Skupina 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Prikazane so obveznosti do dobaviteljev v državi za izvedene in neplačane storitve oz. blago, ki so bile opravljene 
v letu 2019 v vrednosti  636.732,60 € z zapadlostjo v letu 2020. 
 
Skupina 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so izkazane obveznosti za izplačila po podjemnih 
pogodbah, sejnine, najemnine, obveznosti za prispevke za socialno varnost, dohodnino in posebni davek na 
določene prejemke od le-teh, za dela, ki so bila opravljena v decembru 2019, izplačana pa v januarju 2020: 
- kratkoročne obveznosti za dajatve do države  7.315,35 €   
- obveznosti za DDV 38.870,00 € 
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja za sejnine, najemnine, podjemne pogodbe 3.842,12 € 
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih  69,10 €  
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- obveznost do zavezancev za davčne dajatve  12.445,50 €, ki predstavlja s strani DURS-a 
   neidentificirano preplačilo (terjatve so prikazane na kontu 176). 
 
Skupina 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo  62.827,38 €. Prikazane so obveznosti 
do javnih zavodov in posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države za 
neporavnane zahtevke in račune za leto 2019. 
 
Skupina 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev 
Predstavljajo obroki dolgoročnih kreditov v višini 358.601,94 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. 
 
Skupina 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja  
Predstavljajo obresti od dolgoročnih kreditov v višini 704,75 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. 
 
Skupina 28 – Neplačani prihodki 
Med neplačanimi prihodki so prihodki, ki še niso bili poravnani v tekočem proračunskem letu: 
- neplačani davčni prihodki 72.779,76 € 
- neplačani nedavčni prihodki  105.079,39 € 
- neplačani kapitalski prihodki 152.508,20 € 
- neplačani transferni prihodki 2.955,23 € 
 
Skupina 29 – Pasivne časovne razmejitve 
Predstavljajo vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva v višini 2.869,41 € (zaloge blaga, ki se prodaja v 
trdnjavi Kluže). 
 
 
 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Skupina 90 – Splošni sklad 
Splošni sklad izkazuje vrednost lastnih virov sredstev v skupni  vrednosti  48.802.004,17 €. Zajema: 
- splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti teh 
sredstev,   
- splošni sklad za finančne naložbe zajema povečanja in zmanjšanja dolgoročnih kapitalskih naložb in  
  dolgoročno danih posojilih 
- splošni sklad za sredstva dana v upravljanje zajema povečanja in zmanjšanja terjatev za sredstva  
  dana v upravljanje in   
- splošni sklad za drugo, ki se zmanjšuje povečuje se za prenos presežka odhodkov (prihodkov) 
 
Skupina 91 – Rezervni sklad 
Rezervni sklad oz. njegova sredstva, se v skladu z 2. odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah uporabljajo 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, plazovi, veter, toča, žled, 
pozeba, suša in drugo. 
Leta 2019 je bil oblikovan vir proračunske rezerve v višini 30.128,27 € v skladu s planirano vrednostjo  v 
Proračunu za leto 2019, saldo konec leta je 0,00 €. Proračunska rezerva se je v letu 2019  porabila v vrednosti 
44.754,00 €. 
 
Skupina 96 - Dolgoročne finančne obveznosti  
Predstavlja neodplačane dolgoročne kredite, s stanjem na dan 31.12.2019 v vrednosti  1.435.869,65 €; obroki, ki 
zapadejo v letu 2020 pa so prikazani na skupinah kontov 25 v vrednosti 358.601,94 €, skupaj torej 1.794.471,59 
€. 
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Pregled zadolžitev in obveznosti za odplačilo dolgoročnih kreditov in obresti v letu 2019   

        
Kredit- namen leto 

najetja 
višina 
najetega 
kredita 

stanje kredita 
31.12.2018 

datum 
zapadlosti 
obroka 

višina 
obroka 

obresti stanje kredita 
31.12.2019 

MGRT-23.člen ZFO-
C2130-16G300161-
moratorij 2 leti 2016 491.178,00 436.602,66 polletno 27.287,67 0,00 382.027,32 

(Kanin)               

zapadlost 15.09.2026   491.178,00 436.602,66   54.575,34 0,00 382.027,32 
MGRT-23.člen ZFO-
C2130-19G300162-
moratorij 2 leti 2019 61.307,00 0,00 polletno 3.405,95 0,00 61.307,00 

(most v vasi Soča)               

zapadlost 15.09.2029   61.307,00 0,00 polletno 0,00 0,00 61.307,00 
MGRT-23.člen ZFO-
C2130-19G300273-
moratorij 2 leti 2019 480.956,00 0,00 polletno   26.719,78   480.956,00 

(gasilski dom Srpenica)               

zapadlost 15.09.2029   480.956,00 0,00 polletno 0,00 0,00 480.956,00 

EKO SKLAD 2006 333.509,12 71.476,99 četrtletno 5.956,45 0,00 47.651,19 

(Kanalizacija in ČN na Žagi)               

zapadlost 31.12.2021   333.509,12 71.476,99   23.825,80 0,00 47.651,19 

SID banka 2015 1.500.000,00 849.397,56 mesečno 18.072,29 8.760,61 632.530,08 
7 let (zadnji obrok 
11.11.2022)               

(garancija Poma-Kanin)               

zapadlost 11.11.2022   1.500.000,00 849.397,56   216.867,48 8.760,61 632.530,08 

Banka Intesa SanPaolo  2019 190.000,00 0,00 četrtletno    15.833,33 38,00 190.000,00 

(investicije 2019)               

zapadlost 31.12.2022   190.000,00 0,00   0,00 38,00 190.000,00 
SKUPAJ OBČINA 
BOVEC   2.514.687,12 1.357.477,21 0,00 295.268,62 8.798,61 1.794.471,59 
 
 
Skupina 99 – Izven bilančna evidenca 
Na aktivnih kontih izvenbilančne evidence in na pasivnih kontih  izvenbilančne evidence je zabeležen: 
- garancija SID banki za DOLB d.o.o. v znesku 600.000,00 € 
- prejete garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem  roku v znesku 881.011,20 € 
- socialne hipoteke v znesku  504.519,53 € 
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SEZNAM BANČNIH GARANCIJ - 31.12.2019 

        
Vrsta Tip Dat. 

izdaje 
Dat. 
zapadlosti 

Znesek Izdajatelj Izveden projekt  Dobavitelj 

garancija za dobro izvedbo 
del 

Menična 28.05.2018 29.01.2020 12.017,48 ESOTECH, d.d. 1. FAZA UREDITVE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V OBČINI 
BOVEC 

ESOTECH, d.d. 

garancija za dobro izvedbo 
del 

Menična 28.08.2019 13.02.2020 23.622,08 KOLEKTOR CPG 
d.o.o. 

SANACIJA OBČINSKE CESTE LC 018041 TRDNJAVA KLUŽE 
- BAVŠICA 

KOLEKTOR CPG d.o.o. 

garancija za dobro izvedbo 
del 

Menična 14.11.2019 30.05.2020 3.218,85 HIDROTEHNIK d.d. SANACIJA PILOTA Z IZDELAVO JEZBICE - MOST LOG 
ČEZSOŠKI 

HIDROTEHNIK d.d. 

garancija za dobro izvedbo 
del 

Bančna 17.07.2019 29.09.2020 58.223,82 NOVA KBM d.d. izgradnja Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica VG5 d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

Menična 25.07.2019 30.09.2020 623,12 GORUP - AUDIO 
STOJAN GORUP S.P. 

OPREMA SCENSKE TEHNIKE GORUP - AUDIO STOJAN 
GORUP S.P. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  07.10.2015 06.10.2020 31.142,80 SKB banka d.d. CAN-gradnja doma zaščite in reševanja SGP Zidgrad d.d. 

garancija za dobro izvedbo 
del 

Menična 28.06.2019 30.11.2020 35.173,14 ADRIAPLAN d.o.o. IZGRADNJA MOSTU V VASI SOČA ADRIAPLAN d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  02.11.2017 31.12.2020 25.443,98 Adiko bank d.d.  izgradnja komunalnega omrežja v vasi Kal-Koritnica Ginex Intenational d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

zavaroval. 07.11.2017 31.12.2020 10.662,00 Zavarovalnica Triglav 
d.d. 

SANACIJE OBČINSKIH CEST NA ODSEKU MEHORA V 
LEPENI IN ULICE BRDO V BOVCU 

Kolektor CPG d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

menična 15.01.2018 15.1.2021 2.236,80 Ginex international 
d.o.o. 

Izdelava JR in CATV kabelske kanalizacije ter ureditev cestnega 
priključka - odcep do ČN v Kal Koritnici 

Ginex international d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

zavaroval. 08.01.2018 18.2.2021 4.816,00 CDA 40 d.d. Rekonstrukcija priključka na Ravni laz iz region.ceste Kolektor CPG d.o.o. 

zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih 
obveznosti 

menična 29.08.2017 30.09.2021 62.648,02 Avrigo d.o.o. redni prevoz šolskih otrok Avrigo d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  20.08.2018 10.11.2021 15.826,08 Sparkasse d.d. investicijska vzdrževalna dela na cesti Čezsoča - Jablanca Kolektor CPG d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

menična   15.12.2021 284.078,45 Dr.Duhovnik d.o.o. sanacija žičniških naprav  na smučišču Kanin Dr.Duhovnik d.o.o. 
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garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  05.12.2011 31.12.2021 7.767,60 Nova KBM d.d.  rekonstrukcija vodovoda na Logu v Trenti CPG d.d. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  12.12.2018 16.01.2022 11.664,00 Nova KBM d.d.  Ureditev ulic, cest in jav.površin v Bovcu in Žagi Kolektor CPG d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  21.12.2018 21.02.2022 15.962,28 Unicredit Banka 
Slovenije d.d.  

Gradnja ČN Kal Koritnica  CID - čistilne naprave d.o.o. 

Garancija za odpravo napak Bančna 27.08.2019 06.09.2022 4.290,44 NOVA KBM d.d. IZGRADNJA AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA S 
SANITARIJAMI V BOVCU 

KONEC d.o.o. 

Garancija za odpravo napak Bančna 12.11.2019 24.09.2022 3.484,45 NOVA KBM d.d. ZUNANJA UREDITEV STERGULČEVE HIŠE KONEC d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  26.09.2012 30.10.2022 15.740,69 Hypo alpe Adria Bank 
d.d. 

izgradnja ČN v Čezsoči Vizing d.o.o  

Garancija za odpravo napak Bančna 05.09.2019 09.11.2022 15.819,53 Addiko Bank d.d. IZGRADNJA RIBIŠKE HIŠE V KALU-KORITNICI - 1. FAZA GINEX INTERNATIONAL d.o.o. 

Garancija za odpravo napak Menična 14.11.2019 14.11.2022 1.609,43 HIDROTEHNIK d.d. SANACIJA PILOTA Z IZDELAVO JEZBICE - MOST LOG 
ČEZSOŠKI 

HIDROTEHNIK d.d. 

Garancija za odpravo napak Bančna 07.10.2019 15.11.2022 6.786,62 ABANKA d.d. INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA JAVNIH POTEH 
IN POVRŠINAH V VASI KAL KORITNICA 

Kolektor CPG d.o.o. 

Garancija za odpravo napak Bančna 17.10.2019 15.11.2022 18.623,02 ABANKA d.d. GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KLANEC 1. 
FAZA 

SGP ZIDGRAD Idrija d.d. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  07.03.2013 15.12.2022 13.831,49 Hypo alpe Adria Bank 
d.d. 

gradnja vodovoda Visoka cona Bovec Ginex Intenational d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

menična 23.12.2016 23.12.2022 134.161,21 Kaskader d.o.o. gradnja nujno podtrebnih del s tem povezana dobava in montaža 
nadom.in drugih delov na smučišču Kanin 

Kaskader d.o.o.  

Garancija za odpravo napak Bančna 05.12.2019 25.01.2023 6.008,74 NLB d.d. 1. FAZA UREDITVE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V OBČINI 
BOVEC 

ESOTECH, d.d. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

bančna  29.05.2014 25.05.2024 1.207,84 Nova KBM d.d.  obnova brvi na reki Soči (Camis) - konstrukcijski deli objektov, 
stabilnost objekta  

SGG d.d. Tolmin 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

menična 14.04.2014 14.4.2019-
14.4.2024 

42.736,89 SGP Zidgrad d.d. A3-NET - gradnja hangarja in upravne stavbe SGP Zidgrad d.d. 

Garancija za odpravo napak Menična 26.07.2019 30.09.2024 2.806,61 KSL - STUDIO d.o.o. ZVOČNI SISTEM KSL - STUDIO d.o.o. 

garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku 

menična 07.10.2015 6.10.2020-
6.10.2025 

8.777,74 SGP Zidgrad d.d. CAN-gradnja doma zaščite in reševanja SGP Zidgrad d.d. 

SKUPAJ 881.011,20 
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V. POROČILO O UPRAVLJANJU 
LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA EZR 
 

 

1. UVOD 
 
Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Bovec št. 01206-7777000006 je vključen v sistem enotnega 
zakladniškega računa države.  
V sistem EZR Občine Bovec so s svojimi računi vključeni neposredni in posredni uporabniki občinskega 
proračuna – zakladniški podračuni. 
 
Neposredni proračunski uporabniki so: 
- krajevna skupnost Bovec 
- krajevna skupnost Čezsoča 
- krajevna skupnost Kal Koritnica 
- krajevna skupnost Log pod Mangartom 
- krajevna skupnost Soča - Trenta 
- krajevna skupnost Srpenica 
- krajevna skupnost Žaga 
 
Posredni proračunski uporabniki: 
- javni zavod - Osnovna šola Bovec 
- javni zavod - Turizem Dolina Soče 
- javni zavod - Sončni Kanin 
 
Posredni uporabniki proračuna, katerih ustanoviteljica je Občina Bovec, pa imajo sedež v drugi občini, so 
vključeni v sistem EZR občine, kjer imajo sedež. To so: 
- knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 
- ZD Tolmin 
- Posoški razvojni center Kobarid 
 
Preko EZR upravljavec EZR opravlja transakcije, povezane s prenosi prostih denarnih sredstev v sistemu EZR ter 
nalaganjem prostih denarnih sredstev in likvidnostnega zadolževanju izven sistema EZR. 
 
Prosta denarna sredstva so: 
- pozitivno stanje, ki ostane na podračunu po plačilu vseh obveznosti na določen dan 
- vloga, dana s  strani imetnika podračuna na zakladniški podračun. 
Vloga imetnika podračuna, ki je vključen e enotno upravljanje, se na zakladniškem podračunu smatra kot vezani 
denarni depozit. 
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2. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019 IN DENARNIH TOKOV 
UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI EZR 
 

Konto Naziv Vrednost v € Opis 

     

110 stanje denarnih sredstev na računu EZR 572.511,25  stanje na dan 31.12.2019 

     

111 vloga EZR - nočni depozit 572.511,25   

     

160 kratkoročne terjatve iz naslova obresti 0,00   

  0,00   

     

     

180 neplačani tekoči odhodki 0,00   

     

245 kratk.obvez.zaklad.podr.do PU EZR 572.511,25   

 EZR 0,00   

 PU-75051 
PU-75051                                                                                                                        

250.578,07 
                                  -0,11              

 Občina Bovec 
Občina Bovec-uskladitev 

 PU-36862 21.849,62  Sončni Kanin 

 PU-36900 154.028,01  Turizem Dolina Soče  

 PU-64467 88.115,17  OŠ Bovec 

 PU-78387 20.294,59  KS Bovec 

 PU-78395 1.616,91  KS Čezsoča 

 PU-78409 9.401,60  KS Kal Koritnica 

 PU-78417 7.672,00  KS Log pod Mangartom 

 PU-78425 5.508,31  KS Soča - Trenta 
 PU-78433 4.681,52  KS Srpenica  

 PU-78441 8.765,56  KS Žaga  

     

280 neplačani prihodki  0,00   

     

 
Stanje denarnih sredstev na računu EZR na dan 31.12.2018 je bilo 1.440.101,96 €, stanje sredstev EZR na dan 
31.12.2019 je bilo 572.511,25 €, kar pomeni cca 60,25 % manj sredstev. Največje spremembe denarnih sredstev 
so bile na podračunu JZ Sončni Kanin, ki je imel cca 73% manj  sredstev, Turizem Dolina Soče cca 32% manj, 
Občina Bovec cca 74% manj, OŠ Bovec cca 30% manj, KS Srpenica cca 72% manj, KS Log pod Mangartom cca 
22% več, KS Čezsoča cca 13% manj, KS Soča Trenta cca 10% več, KS Kal Koritnica cca 121% več in KS Bovec 
cca 2% manj. 
 
Obračun presežka upravljanja EZR izkazuje stanje prejetih obresti na EZR v vrednosti 0,00 € ter plačane obresti iz 
EZR na račune podračunov PU EZR v vrednosti 0,00 €.  
Obračuna presežka upravljanja EZR za leto 2019 torej ni. Izkazuje se na splošnem skladu – konto 9009, ki tako 
znaša konec leta 2019 0,00 €. 

 

 


