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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče

Številka 7/12, 5. december 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11-UPB4) in 30. člena Statuta Občine Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB) je župan 
Občine Velike Lašče dne 25. novembra 2012 sprejel

SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE VELIKE LAŠČE
V OBDOBJU JANUAR–MAREC 2013

I.  UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).
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1. SKLEP o začasnem financiranju občine Velike Lašče v obdobju  januar - marec 2013
2. Programska zasnova občinskega glasila” TROBLA”

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4; v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Velike 
Lašče za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 
1/12).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  986.332
TEKOČI PRIHODKI (70+71)            876.683
 70 DAVČNI PRIHODKI         827.908
  700 Davki na dohodek in dobiček      724.225
  703 Davki na premoženje           40.682
  704 Domači davki na blago in storitve           63.000
  706 Drugi davki                                    -
 71 NEDAVČNI PRIHODKI              47.775
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          20.775
  711 Takse in pristojbine                                     500
  712 Denarne kazni                        125
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               3.375
  714 Drugi nedavčni prihodki            23.000
 72 KAPITALSKI PRIHODKI             10.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                              -
  721 Prihodki od prodaje zalog                                                -
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev         10.000
 73 PREJETE DONACIJE                  24.400
  730 Prejete donacije iz domačih virov           24.400
  731 Prejete donacije iz tujine                             -
 74 TRANSFERNI PRIHODKI            76.250
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij      76.250

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                    1.083.998
 40 TEKOČI ODHODKI                     327.530
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          54.000
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost              8.000
  402 Izdatki za blago in storitve                     257.860
  403 Plačila domačih obresti                3.500
  409 Rezerve                  4.175
 41 TEKOČI TRANSFERI                      351.338
  410 Subvencije              36.875
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      212.000
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         27.200
  413 Drugi tekoči domači transferi         75.262
  414 Tekoči transferi v tujino                     -
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI          381.700
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                    381.700
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI             23.425
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam              5.275
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                     18.150
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                  97.665

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto           Proračun januar–marec 2012
__________________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA                       0
  DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
V.  DANA POSOJILA 
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                   0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA     
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
__________________________________________________________________________________________________

 C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                 Proračun januar–marec 2012
__________________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                        -
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             41.085
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH  –138.750
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   – ali 0 ali +

X. NETO ZADOLŽEVANJE            -41.085
  (VII.-VIII.)        

XI. NETO FINANCIRANJE            –97.665
  (VI.+VII.-VIII.-IX.) ______________________________________________________________________
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        138.750 
  9009 Splošni sklad za drugo                   – ali 0 ali +

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, 
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o 
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in 
odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za 
znesek, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu. 

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče, uporablja pa se od 1. januarja 
2013 dalje.

Številka: 410-14/2012
Velike Lašče, 25. novembra 2012

       
Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.
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V skladu s 7. členom Odloka o izdajanju občinskega glasila 
Občine Velike Lašče je občinski svet na svoji 14. redni seji 

potrdil 

PROGRAMSKO ZASNOVO
OBČINSKEGA GLASILA »TROBLA«

Trobla je skladno z Odlokom o izdajanju občinskega glasila 
Občine Velike Lašče (uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
štev. 1/11), javno in uradno glasilo Občine Velike Lašče. 
S to programsko zasnovo se na podlagi Zakona o medijih 
določa namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča oz. 
programska zasnova občinskega glasila Trobla. Glasilo je del 
javnega obveščanja in je namenjeno obveščanju občanov. 

1. Glasilo se uvršča v informativni tiskani in elektronski 
medij, ki izhaja v slovenskem jeziku. Glasilo izhaja praviloma 
sedemkrat letno, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna 
številka. Glasilo izhaja v tiskani obliki in se brezplačno 
dostavlja v vsa gospodinjstva na območju občine Velike 
Lašče v nakladi 1520 izvodov. Glasilo izhaja prav tako v 
elektronski obliki, objavljeno je na uradni spletni strani 
Občine Velike Lašče. Za ostale naročnike je glasilo na voljo 
proti plačilu po veljavnem ceniku, ki ga določi občinski svet. 

2. Programska vsebina temelji na svobodi izražanja, 
nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in 
dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in 
odprtosti za različna mnenja, prepričanja in različne vsebine, 
avtonomnosti odgovornega urednika in uredništva pri 
ustvarjanju programskih vsebin. 

3. Glasilo obvešča o delu organov občine in javnih zavodov, 
ki jih ustanavlja občina, društev in drugih organizacij, ki 
opravljajo naloge v javnem interesu in delajo za skupno 
dobro občine, ter poroča o aktualnih gospodarskih, 
političnih, socialnih, kulturnih in ostalih dogajanjih v 
občini. Prav tako pokriva področja, kot so: okolje in prostor, 
izobraževanje, zdravje, šport oz. rekreacija, pisma bralcev, 
literarni prispevki, zahvale in pohvale občanov, obvestila 
in napovednik (koledar prireditev), predstavitev zanimivih 
dogodkov in osebnosti iz naše preteklosti.  Nekatera področja 
se lahko pojavljajo neperiodično, v skladu s prostorom, ki je 
na voljo. Predvsem naj občinsko glasilo izžareva pozitivno 
sporočanje. 

4. Uredništvo si prizadeva za redno obveščanje občanov 
o dogodkih, ki so se zgodili ali se še bodo, vendar s 
poudarkom na aktualnih temah. Urednik in uredniški odbor 
določa glavne teme glasila in prispevke posameznih članov 
uredniškega odbora. Pri svojem delu in izboru obravnavanih 
tem ter načinu njihove obdelave je uredniški odbor na 
podlagi programske zasnove in kodeksa novinarske etike 
neodvisen in samostojen.

5. Presojanje o objavi posameznega prispevka je v 
pristojnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora. 
Anonimnih prispevkov  (brez podpisa in naslova) se ne 
objavlja. Zavrnitev objave temelji na oceni, da je prispevek 
napisan tako, da v ničemer ne zadeva delovanja Občine 
Velike Lašče ali interesov, želja oz. kakršnih koli potreb 
občank in občanov občine. Zavrne se tudi objava prispevka 

na podlagi presoje, da so v prispevku zapisane trditve ali 
sodbe, ki so nepreverjene, neutemeljene ali žaljive za osebe 
ali organe oziroma organizacije, na katere se nanašajo. Prav 
tako se lahko zavrne tudi prispevek, če je v nasprotju s 
programsko zasnovo glasila. 

6. Uredništvo lahko obvesti osebe občinske uprave in 
župana o prispevku, ki zadevajo delovanje občine, in s 
tem pristojnim in odgovornim dati možnost odgovora ali 
pojasnila še v isti številki glasila. 

7. Del glasila je namenjen tudi oglasnim sporočilom, ki se 
lahko objavljajo samo proti plačilu po veljavnem ceniku. Za 
oglase se ne štejejo obvestila in objave občine, obvestila 
v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in 
dobrodelnih akcij, ne šteje se za oglase tudi navajanje 
sponzorjev in donatorjev v okviru medijske predstavitve 
prireditev. Za oglaševanje se štejejo plačana obvestila, ki jih 
naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi pospeševala 
poslovni promet ali v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. 

8. Izdajatelj glasila: Občina Velike Lašče
Sedež izdajatelja glasila: Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Številka: 0301-023/2012
Velike Lašče, 11. oktobra 2012
                                            

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.


