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Višina  realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter realizacija odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna po vseh treh delih proračuna je razvidna iz prilog 1., 2., in 3. 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - 
ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - 
ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - 
ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015) in Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), je 
Občinski svet občine Sodražica na _____. redni seji, dne _____.2019, sprejel 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2018 

 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018. 
 

2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Sodražica so bili v 
letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih: 

 
  A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
    

   Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2018 

 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.054.145 

   TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.795.132 

 70 DAVČNI PRIHODKI  1.640.588 

 700 Davki na dohodek in dobiček  1.509.006 

 703 Davki na premoženje  91.153 

 704 Domači davki na blago in storitve  39.679 

 706 Drugi davki  750 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI  154.544 

 710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja  124.913 

 711 Takse in pristojbine  2.731 

 712 Globe in druge denarne kazni 13.700 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  1.506 

 714 Drugi nedavčni prihodki  11.694 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI  62.478 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg.sredstev 62.478 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.196.535 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 324.784 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 871.751 

       

 II.  SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43) 3.112.678 

 40 TEKOČI ODHODKI  638.280 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  148.381 
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 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  24.212 

 402 Izdatki za blago in storitve  459.034 

 403 Plačila domačih obresti  3.653 

 409 Rezerve  3.000 

 41 TEKOČI TRANSFERI  864.630 

 410 Subvencije  10.519 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  648.999 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  82.504 

 413 Drugi tekoči domači transferi  122.608 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.565.936 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.565.936 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  43.832 

 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor. 16.448 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  27.384 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (I.-II.)   

   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -58.533 

 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANKLJAJ -54.880 

       

 III./2 TEKOČI PRESEŽEK  (PRIMANJKLJAJ) 292.222 

       

    

  B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

   Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2018 

 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    

   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    

   KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  0 

   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)   

    

  C. RAČUN FINANCIRANJA   

    Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2018 

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 330.330 

 50 ZADOLŽEVANJE 330.330 

 500 Domače zadolževanje 330.330 

      

 VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) 259.590 

 55 ODPLAČILA DOLGA 259.590 

 550 Odplačila domačega dolga 259.590 

      

 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    

   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 12.207 

 X.  NETO ZADOLŽEVANJE  70.740 

   (VII.-VIII.) 70.740 

 XI.  NETO FINANCIRANJE    

   (VI.+X.-IX.) 58.533 

 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.   

   PRETEKLEGA LETA  23.484 
 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

4

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in 
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2018. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Številka: 410-4/19 
Sodražica,  

Župan: 
Blaž Milavec 



2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

2.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe 
makroekonomskih gibanj med letom  

 
Zakonske podlage:                               

• Zakon o javnih financah,  

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila 
o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava  

• Zakon o računovodstvu  

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

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava  

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu  

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

• Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega  

• Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa  
 
Osnovni delovni dokumenti za delo pri oblikovanju predloga občinskega proračuna za leto 2018 so bili: 
 

- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov (RS Ministrstvo za finance),  
- Izhodišča za pripravo proračunov občin, 
- Izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2018, (RS Ministrstvo za finance), 
- Izhodišča za pripravo proračunov občin, ki jih je podalo Ministrstvo za finance. Dokumentu je bila v prilogi 

priložena tudi tabela z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije in predvidenimi projekcijami ter 
napovedmi. 

 
Minister za finance mora v skladu s Zakonom o javnih financah obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in 
predpostavkah za pripravo proračuna. Podlago za pripravo občinskega proračuna predstavljajo izhodišča za pripravo 
proračunov in na podlagi zneska primerne porabe na prebivalca tudi izračun primerne porabe občin in zneskov finančne 
izravnave. Odlok o proračunu Občine Sodražica  je bil sprejet na 15 .redni seji dne 19.04.17 (UL 23/2017) potem pa sta bila 
še dva rebalansa in sicer prvi rebalans je bil sprejet na 19. redni seji dne 21.02.18 (UL 13/2018),  drugi rebalans pa je bil 
sprejet na 1. izredni seji dne 13.12.2018 (UL 81/2018) vmes pa je bilo po sklepu župana še kar nekaj prerazporeditev. 
Prihodki proračuna občine Sodražica za leto 2018 so bili pri sprejemanju proračuna  ocenjeni glede na doseženo realizacijo 
v letu 2017 in izračun primerne porabe s strani Ministrstva za finance na osnovi sprejetega proračuna RS ter povprečnine 
(prihodki, ki se štejejo v primerno porabo), ostali prihodki pa glede na do tedaj znana dejstva glede planirane prodaje 
premoženja in planiranih sofinanciranj za investicije. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1) po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine za 
financiranje primerne porabe (v nadaljevanju: dohodnina) in zneske finančne izravnave. Način izračuna primerne porabe 
opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občno za posamezno proračunsko leto ugotovljen 
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo MF po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, 
ki vplivajo na njeno višino so: 

- povprečnina; 
- število prebivalcev občine in 
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, 

starejši od 65 let). 
Povprečnina predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na 
prebivalca. Na podlagi 11. člena ZFO-1, in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna MF, določi pa Državni zbor z zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna. Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, in sicer se 
zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo 
prijavljeno stalno bivališče v RS. Upoštevani so podatki na dan 01. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba 
občine.  
Korekcijski faktorji so: površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let.  
Ministrstvo za finance je z dopisom 6.10.2016 obvestilo občine o primerni porabi dohodnini in finančni izravnavi za leto 
2017 in 2018 kjer je bila povprečnina za leto 2017 530 EUR za leto 2018 pa 536 EUR potem pa je z dopisom številka 4101-
3/2015/8 z dne 10.10.17 ponovno obvestilo občine da se je povprečnina spremenila na 558,00 EUR. 
Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev in je za 
občino Sodražica za leto 2018 znašala 1.509.006,00 EUR.  
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Dohodnina 
Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, 
za katero se izračuna primerna poraba. Občine, katerih dohodnina ne zadošča za primerno porabo, dobijo še finančno 
izravnavo. Dohodnina za leto 2018 je znašala 1.509.006,00 EUR, finančna izravnava pa občini Sodražica v letu 2018 ni 
pripadala. 
  

2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali 
primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in 
realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke oz. prejemke in odhodke oz. izdatke, ki so bili vplačani oz. izplačani od 1.1. 
do 31.12.2018  
V letu 2018 so bili realizirani prihodki v višini 3.054.147  EUR kar pomeni 98% glede na zadnji rebalans in 3.112.678 EUR 
odhodkov, kar pomeni 100% glede na zadnji rebalans. Proračunski primanjkljaj   je znašal 58.533 EUR.  

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

 Vrednost: 1.640.588 € 

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in ne poplačljivih dajatev, ki jih 

davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s 

posebnimi zakoni.  

 

Nekaj večjih davčnih prihodkov je razvidnih iz spodnje tabela: 
 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

700020 Dohodnina - občinski vir 1.509.006 

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 46.640 

704700 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda 28.342 

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 23.741 

 
 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 1.509.006 € 

V to skupino javnofinančnih prihodkov z vidika občin sodi dohodnina. Dohodnina je glavna kategorija občinskih 
prihodkov. Dohodnino, kot glavnega vira prihodkov načrtujemo na podlagi podatkov, ki nam jih je posredovalo 
Ministrstva za finance. Na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) ter na podlagi Uredbe o metodologije za 
izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog do sedaj velja, da pripada občina 54% dohodnine, ki pa se 
potem po posameznih občina dodeli na podlagi izračuna po enačbi, ki vključuje ponderirane faktorje količin 
števila prebivalstva, velikosti občine, dolžine občinskih cest in poti, število mlajših občanov pod 15 in starejših 
nad 65 let ter njihova razmerja z državnim povprečje. Na podlagi statističnih podatkov za preteklo obdobje 
pripravi ministrstvo za finance končne izračune za posamezno občino, kar se konkretno za našo občino izkazuje 
v zgoraj navedenem znesku. Realizacija je enaka zadnjemu rebalansu. 
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703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 91.153 € 

V to skupino sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja. Davki na premoženje so davki na 
nepremičnine (davek od premoženja od stavb, od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča), davki na premičnine (davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila in davki na 
promet nepremičnin in na finančno premoženje. 

Največji delež iz naslova davkov od premoženja predstavlja prihodek iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, višina odmere je planirana na osnovi dosežene realizacije v preteklem letu z 
upoštevanjem višine razlike med dosedanjo in novo določitvijo točke za izračun nadomestila in ocenjeno 
vrednostjo dodatno pobranih sredstev z določitvijo nove evidence nepremičnin (REN - GURS). 

Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 39.679 € 

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo in 
posebna taksa na igralne avtomate) ter drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev (takse za 
obremenjevanje vode, turistične, druge komunalne, požarne, priključne takse, pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda).  
Davki na posebne storitve, kamor sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki po Zakonu o financiranju občin 
pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na 
podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let.  
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev  
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda po 
Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih uredb, za izkoriščanje in rabo vode, katere lastnik je 
občina in pripada občini. Njena višina je  je planirana na podlagi podatkov pridobljenih iz Javnega komunalnega 
podjetja Komunala Ribnica. Prihodek je namenski, kar je opredeljeno tudi v Odloku o proračunu Občine 
Sodražica  
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki 
gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča v katastrskem operatu po stanju na dan 
31. decembra pred letom, za katero se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene 
dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov 
v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Sredstva, zbrana na podlagi pristojbine, so namenska 
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodke iz tega naslova načrtujemo na podlagi realizacije v preteklih 
letih.   
Druge občinske takse se po Zakonu o financiranju občin in Odloku o komunalnih taksah v občini Sodražica 
plačujejo za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih, za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih, za 
uporabo javnega prostora za začasne namene, za uporabo trga in javnih površin za razstavljanje predmetov, 
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev, za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, 
fasadah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni, parkirani ali drugače označeni na javnem prostoru, za sporočila, objave 
in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih sredstvih in za vitrine, v katerih se razstavlja blago 
zunaj poslovne stavbe.   
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je prihodek občine, ki se pobira zaradi 
odlaganja odpadkov na njenem področju. Na podlagi Zakona o varstvu okolja, ter na podlagi zakona izdanih 
uredb in pogodbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, JKP Komunala Ribnica 
obračunava in pobira takso za obremenjevanje okolja, ki je prihodek proračuna Občine Sodražica. Prihodek je 
namenski. 
Realizacija je nekoliko nižja od zadnjega rebalansa. 
 
 
 
706 - Drugi davki in prispevki 
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 154.544 € 

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke in prejemke, ki niso 

uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe  pri  

dobičku,  prihodke  od  upravljanja  občinskega  premoženja,  takse  in pristojbine, denarne 

kazni ter prihodke od prodaje blaga in storitev.  

 
Nekaj večjih nedavčnih prihodkov je razvidnih iz spodnje tabela: 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

7103042 Prihodki od drugih najemnin - KOMUNALA 51.211 

7103041 Prihodki od drugih najemnin - HYDROVOD 30.522 

7103043 Prihodki od drugih najemnin - DVORANA 18.023 

712001 Globe za prekrške 13.030 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 11.061 
 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 124.913 € 

V to skupino uvrščamo prihodke od obresti in dohodke od premoženja.  Prihodki od obresti  se nanašajo na 
prejete obresti od sredstev na vpogled in od vezanih tolarskih in deviznih depozitov. Planirani so na podlagi 
dinamike in obsega vezav iz preteklih let in mase vezanih sredstev. Prihodki od premoženja se nanašajo na 
prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, prihodke od najemnin za stanovanja in prihodki od 
najemnin za javno infrastrukturo. Prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore načrtujemo na podlagi 
veljavnih pogodb, ki so sklenjene z najemniki poslovnih prostorov (Pošta, Telekom). Ravno tako načrtujemo 
prihodke od najemnin za javno infrastrukturo, na podlagi veljavnih pogodb, ki jih imamo sklenjene z javnimi 
komunalnimi podjetji in z upoštevanjem povečanja vrednosti infrastrukture (nove investicije). Ostali prihodki 
od premoženja predstavljajo služnosti dane fizičnim osebam, za dovoljene posege v občinska zemljišča za 
izgradnjo zasebnih komunalnih vodov  in  prihodke iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje rudnin.   

Realizacija je nekoliko višja kot zadnji rebalans. 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 2.731 € 

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma 
delno plačilo za opravljene storitve občinskih organov oz. javne uprave. Upravne in druge takse in pristojbine 
se po Zakonu o upravnih taksah plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri 
upravnih organih. Upravne takse in pristojbine so vezane na konkretne postopke. Načrtujemo jih na osnovi 
realizacije iz preteklih let. 
Realizacija je skladna s zadnjim rebalansom. 
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712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 13.700 € 

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi globe in druge denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe 
zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih. Od ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
dalje, ko se izvaja tudi nadzor hitrosti prometa pa se tu nakazujejo tudi globe iz tega naslova. Sem se uvršča 
tudi prihodek iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. načrtujemo jih na osnovi realizacije 
v preteklih obdobjih. 
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora plača investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega 
ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. Nadomestilo se plača na podlagi odločbe, ki jo izda 
pristojni republiški upravni organ, in predstavlja prihodek občine v višini 40 %, v višini 30 % prihodek 
Ekološkega razvojnega sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 
Realizacija je skladna s zadnjim rebalansom. 
 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 1.506 € 

V to skupino prihodkov uvrščamo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz 
naslova prodaje neke storitve. V konkretnem primeru predstavlja te prihodke nakazana sredstva za 
oglaševanje v občinskem glasilu. 
Realizacija je nekoliko nižja od zadnjega rebalansa. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 11.694 € 

Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo ostali prihodki zlasti prispevki in doplačila občanov za izvajanje 
določenih investicij.  Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni so od konkretnih investicij pravnih ali 
fizičnih oseb v prostoru za namene zasebne gradnje (komunalna opremljenost stavbnega zemljišča). Planirani 
so na osnovi realizacije iz preteklih obdobij. 
Realizacija je malenkost nižja od zadnjega rebalansa. 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 62.478 € 

Gre za prihodke, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega (fizičnega) premoženja, to je zgradb, opreme, 
drugih osnovnih sredstev, zemljišč in drugega nematerialnega premoženja. 

Nekaj večjih kapitalskih prihodkov je razvidno  iz spodnje tabela: 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 3.631 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 58.847 
 
Prodala so se naslednja kmetijska zemljišča: 

Parc. št. Površina v m2 k.o. Višina kupnine v EUR 

2279/2 841 1621-Gora 841,00 

1894/32 155 1614-Slemena 319,30 

1894/34 190 1614-Slemena 391,40 

1894/36 64 1614-Slemena 131,84 

1895/3 6 1614-Slemena 12,36 

592 1554 1622-Zamostec 1087,80 

2279/1 857 1621-Gora 847,00 

Skupaj 3.631,00 
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Prodala so se naslednja stavbna zemljišča: 
 

Parc. št. Površina v m2 k.o. Višina kupnine v EUR 

1492/310 37 1619-Sodražica 740,00 

2279/2 932 1621-Gora 1.119,30 

2611/12 12 1619-Sodražica 240,00 

2611/13 10 1619-Sodražica 200,00 

2279/1 857 1621-Gora 123,00 

1739/3 1375 1619-Sodražica 32.250,00 

2616/7 219 

1619-Sodražica 
 
 
 
 

24.175,00 
 
 
 
 

1840/7 143 

1841/12 302 

1841/3 125 

1841/10 158 

1839/6 16 

1841/13 4 

Skupaj 58.847,00  

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 62.478 € 

Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev prestavljajo v občini Sodražica prodajo kmetijskih in 
stavbnih zemljišč, na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za 
leto 2018. 
Z rebalansom so bila načrtovana  bistveno manjša zaradi slabe realizacije na področju odprodaje zemljišč v lasti 
občine realizacija pa je bila skladna s zadnjim rebalansom.  
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.196.535 € 

Pri  transfernih  prihodkih  gre  za  sredstva,  ki  jih  posamezna  institucija  javnega financiranja prejema iz 
drugih javno-finančnih institucij, to je iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni 
prihodki niso izvirni javno-finančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih 
prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transfere 

sredstev med posameznimi javno-finančnimi institucijami. 
 
Nekaj večjih transfernih prihodkov je razvidno  iz spodnje tabela: 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

7413010 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za 
obdobje 2014 - 2020 REGIONALNI VODOVOD 864.618 

74000112 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - SORIKO 152.580 

7400014 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - min.za gospodarstvo sofinanciranje projektov 80.330 

7400040 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - nevarne zveri 44.514 

74000111 Pr.sr.iz dr.proračuna za investicije - AGENCIJA ZA KMET.TRGE (AGROMELIORACIJA GORA) 28.483 

7411010 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne 
kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020 - TRŽNICA 7.133 

7400044 Druga prejeta sredstva iz drž. Pr. za tekočo porabo - SKUPNA OBČ.UPRAVA 6.927 

7400012 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa 5.604 

7400043 Druga prejeta sredstva iz drž. Pr. za tekočo porabo - GOZDNE CESTE 4.292 

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 1.600 

7400047 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - DRŽAVNI GOZDOVI 455 
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740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 324.784 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  so vezani na določene programe (podpora pri organizaciji 
šolskih prevozov zaradi ogroženosti pred divjimi zvermi, požarna taksa za opremo požarne zaščite, itd) ter 
konkretne občinske projekte. Poleg tega je pogoj za njihovo realizacijo tudi vključitev teh projektov v občinske 
proračune in zagotovitev tudi lastnih sredstev.  
Načrtujemo jih na podlagi že izdanih sklepov oziroma prijav na posamezni razpise.  
Z rebalansom so bila predlagana znižanje sredstev pri transfernih prihodkih iz 533.130 evrov na 323.412 evra, 
Razlog je v izpadu sredstev projekta Agromelioracije Gora, ki se prolongira v leto 2019, zaradi večje realizacije 
od predvidene pa so se  povečala sredstva za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO.  
Realizacija je bila skladna z zadnjim rebalansom. 
 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 

Vrednost: 871.751 € 

V proračunu Občine Sodražica so bila načrtovana namenska sredstva iz državnega proračuna iz naslova 
sredstev strukturnih skladov EU ter namenskih investicijskih sredstev proračuna RS. Ta sredstva so bila 
predvidena na podlagi podatkov iz investicijskih projektov, ki so se izvajala  v letu 2018. To so sredstva za 
projekte Oskrba s pitno vodo SORIKO, sredstva za projekt Pokrita tržnica Sodražica in projekt gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja (GOŠO) po načelu javno zasebnega partnerstva. Z zadnjim rebalansom so se sredstva 
kar precej znižala predvsem zaradi izpada projekta GOŠO, realizacija pa je bila še nekoliko nižja, ker se je 
izplačilo sredstev za tržnico premaknilo v leto 2019. 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 638.281 € 

Med  tekoče  odhodke  so  vključena  plačila,  nastala  zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih 

izdatkov za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva, izločena v rezerve.  

 

Pomembnejši tekoči odhodki, so razvidni iz spodnje tabele. 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

4025033 
Tekoče vzdrževanje - LOKALNIH IN JAVNIH CEST ZIMSKA 
SLUŽBA 117.762 

400000 Osnovne plače 93.468 

4025031 Tekoče vzdrževanje - LOKALNIH IN JAVNIH CEST 53.185 

400000 Osnovne plače 34.946 

4020998 Drugi splošni material in storitve - DVORANA 29.598 

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 22.309 

4020011 Čistilni material in storitve-ČIŠČENJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ 20.056 

40299921 Drugi operativni odhodki - POKRITA TRŽNICA SODRAŽICA 15.101 

4020012 Čistilni material in storitve - DVORANA 14.765 

4025030 Tekoče vzdrževanje - GOZDNIH CEST 12.930 

4029054 Sejnine udeležencem odborov - podžupan 10.690 

 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 148.381 € 

 
Plače in drugi izdatki zaposlenih vključujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine 
kontov 400. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, so bili upoštevani makroekonomski 
in fiskalni okviri vlade ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil. Sredstva za 
plače  so načrtovana skladno z načrtovano strukturo zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovski načrti 
proračunskih uporabnikov.  
S prenehanjem veljavnosti določil interventne zakonodaje, so se sprostila napredovanja zaposlenih. Zaposleni 
imajo pravico napredovati v plačni razred na podlagi delovne uspešnosti in delovne dobe ter v višji naziv, 
skladno s sistemizacijo. S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višje oz. usklajene premije po premijskih razredih, 
kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Zneski usklajene premije in skupne premije so se začele uporabljati z 
obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 
2018.  
Realizacija je bila skladna z zadnjim rebalansom. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 24.212 € 

Prispevki delodajalca za socialno varnost konti skupine 401 vsebujejo sredstva za plačilo obveznosti delodajalca 
za prispevke za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi.  Višina sredstev je načrtovana glede na obstoječe 
prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V okviru skupine kontov 401, kjer se 
izkazujejo prispevki za socialno varnost, se zagotavljajo tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.  
Prispevki za socialno varnost so odvisni od višine plač zaposlenih. 
Realizacija je bila skladna s zadnjim rebalansom. 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

9

 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 459.034 € 

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena za plačilo dobavljenega 
blaga in opravljenih storitev za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, 
komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega 
vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke 
posameznih proračunskih uporabnikov. Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih potreb in realizacije iz 
preteklih obdobij. 
Realizacija je bila skladna z zadnjim rebalansom. 
 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 3.654 € 

Sredstva za plačila domačih  obresti so načrtovana v skladu z amortizacijskim načrtom za kredit, ki ga občina 
odplačuje in sicer kredit pri NLB za dograditev zdravstvene postaje in za kredit, ki ga je občina  v letu 2011 
najela preko razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, za dograditev vrtca in izgradnjo nove športne 
dvorane in obresti od dolgoročnega kredita ki, ga je občina najela pri UniCredit Bank v letu 2017 in sicer za dve 
investiciji : Ureditev centra Sodražica 170.000,00 EUR in Nakup poslovne stavbe zadruga 30.000,00 EUR. 
Realizacija je bila malenkost nižja od zadnjega rebalansa. 
 
  

409 - Rezerve 

Vrednost: 3.000 € 

To je stalna proračunska rezerva  za naravne nesreče, ki je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa 
zgornjo  mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo, medtem ko spodnja 
meja ni določena in splošna proračunska rezervacija ki je planirana v skladu z  42. člena ZJF in je namenjena za 
naloge občine, ki jih ob sestavljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 864.630 € 

Med  tekoče  transfere  so  vključene  subvencije,  transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi ne-

profitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi.  
 
Nekaj najpomembnejših transfernih odhodkov je razvidno iz spodnje tabele. 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

4119211 Drugi transferi posameznikom - VRTEC SODRAŽICA 367.257 

4119000 Šolski prevozi 87.118 

4119090 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidov 81.743 

4133020 Tekoči transferi v javne zavode - OŠ SODRAŽICA 45.000 

4119210 Drugi transferi posameznikom - OSTALI VRTCI 36.343 

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 28.268 

4120005 Tekoči.tr.nepr. Org. in ustanovam - REDNA DEJAVNOST GZS 26.402 

4133003 Tekoči tranferi v javne zavode- Miklova hiša plače 22.289 
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4119990 
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - CSD NEGA NA 
DOMU 20.984 

4120001 Tekoči.tr.nepr. Org. in ustanovam - ŠPORT 17.640 

4130030 Sredstva, prenesena drugim občinam - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 13.665 

4133002 Tekoči transferi v javne zavode - nadstanderdni programi 12.572 

 
 

410 - Subvencije 

Vrednost: 10.519 € 

Sredstva na tej postavki so namenjena subvencioniranju omrežnine vodo oskrbe. V letu 2018 nismo več 
subvencionirali  okoljske infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Prihranjeni denar pa želimo 
preusmeriti v subvencioniranje individualnih čistilnih naprav. Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 648.999 € 

Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: 
transferi nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti, transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, štipendije ter drugi transferi 
posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo 
posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila 
upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. V predlogu proračuna  so  plačila namenjena za tekočo 
porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno 
nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Planirani odhodki so za regresiranje oskrbe v 
domovih za odrasle, plačilo razlike med prispevki staršev in stroški vrtec, prevoza učencev idr.  
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 
  
 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 82.504 € 

Tu gre v glavnem za transfere namenjene kulturnim društvom, športnim društvom, političnim strankam, 
humanitarnim in drugim organizacijam, ki se v večji meri delijo na podlagi razpisov. Zajeta so tudi sredstva, ki 
jih občina prispeva društvom in ustanovam za prireditve širšega občinskega pomena kot je npr. Tržni dan. V 
tem sklopu je tudi postavka za Pokroviteljstvo občine. Ta sredstva bodo namenjena finančni podpori oziroma 
pomoči občine pri izpeljavi različnih za širšo javnost pomembnih prireditev, dogodkov ali projektov v 
organizaciji fizičnih ali pravnih oseb iz občine ali od drugod. Dodeljevala se bodo na podlagi pravilnika, ki določa 
izvedbo posebnega razpisa. Z rebalansom so se načrtovana sredstva malenkostno znižala zaradi načrtovane 
nekoliko manj sredstev za programe finančnih podpor prireditvam oziroma posameznim dogodkom zaradi 
nižje realizacije oziroma prolongacije v naslednje proračunsko obdobje, končna realizacija pa je bila še malo 
nižja.. 
 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

     Vrednost: 122.608 € 

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni za tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega 
zavarovanja, to so prispevki edinega vira, ki jih občina plačuje za svoje občane, tekoči transferi v javne zavode 
(OŠ Ribnica - logoped, OŠ Sodražica - materialni stroški in nadstandardni programi, Glasbena šola Ribnica,  
Miklova hiša - sofinanciranje plač zaposlenih v knjižnici ter za mrliško ogledno službo) in sredstva za skupno 
občinsko upravo. Sredstva so oblikovana na podlagi potreb, ki so jih javni zavodi posredovali občini. 
Z rebalansom se načrtovana sredstva spreminjajo v višini dobrih 6%, zaradi nižje realizacije od previdene. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 1.565.936 € 

Investicijski odhodki vključujejo nakup in gradnjo osnovnih sredstev.  

 

Večji investicijski odhodki so razvidni iz spodnje tabele. 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

42040212 Rekonstrukcije in adaptacije - OSKRBA S PITNO VODO S-R-K 1.102.635 

42040221 Rekonstr.in adapt. - UREDITEV CENTRA SODRAŽICA 124.114 

42040118 Novogradnje - POKRITA TRŽNICA 68.302 

420000 Nakup poslovnih stavb 60.000 

4206000 Nakup stavbnih zemljišč 56.362 

4208012 Invest.nadzor - SORIKO 20.616 

4205013 Obnove - OBNOVE DOMOV PGD 20.000 

42040221 Rekonstr.in adapt. - UREDITEV CENTRA SODRAŽICA 19.953 

42040221 Rekonstr.in adapt. - UREDITEV CENTRA SODRAŽICA 18.694 

42080425 
Načrti in druga projektna dokumentacija - PROGRAM POPLAVNE 
VARNOSTI 16.129 

420103 Nakup tovornjakov in kombijev 11.500 

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 1.565.936 € 

V okviru te kategorije proračunskih odhodkov so zajeta sredstva, ki jih občina nameni za gradnjo in nakupe 
zgradb ter prostorov, opreme, prevoznih sredstev, zemljišč in naravnih bogastev, kot tudi stroške 
investicijskega vzdrževanja, izdelave projektne dokumentacije in nabave nematerialnega premoženja.  
Obrazložitve investicijskih odhodkov so podrobneje obrazložene pri načrtu razvojnih programov ter po 
posameznih postavkah v posebnem delu proračuna. Na splošno predstavljajo sredstva za vse dele operacij 
velikih investicijskih projektov na področju okoljske infrastrukture (kanalizacija Sodražica II. Faza, kar 
predstavlja izgradnjo dela kanalizacije v Lipovšici) in  vodooskrbe (Oskrba s pitno vodo SORIKO), gradnja OŠO in 
zemljiških operacij (Agromelioracija Gora). Poleg tega predstavljajo ta sredstva tudi investicije na področju 
prometne infrastrukture (zaključek del pri ureditvi centra v Sodražici), gasilske opreme (gasilsko vozilo PGD 
Sodražica), manjši odseki, investicijsko vzdrževanje cest in posameznih odsekov vodovoda oz. vaških 
vodovodov, stroški različnih geodetskih odmer ter projektiranje in priprava novih projektov. V letu 2018 se je 
načrtovalo tudi nakup nepremičnin (nadaljevanje nakupa zadružnega doma, zemljišč potrebnih za 
infrastrukturo). 
Zaradi zvišanja sredstev na projektu Oskrba s pitno vodo SORIKO (gre le za razporeditev sredstev iz prihodnjega 
leta v letošnje) in zaradi zamika izvedbe projekta Agromelioracija Gora ter izpada projekta GOŠO se je višina 
sredstev na investicijskem delu z rebalansom spremenila, realizacija pa je še malenkost nižja. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 43.832 € 

Investicijski transferi vključujejo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso posredni 
proračunski uporabniki oz. posameznikom, ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom.  
Med investicijske transfere so vključena plačila, ki predstavljajo nepovratna  sredstva in so namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali 
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drugih opredmetenih in ne-opredmetenih  osnovnih  sredstev,  za investicijsko  vzdrževanje,  obnove  idr.  
Namenjeni  so  drugim ravnem države, neprofitnim organizacijam, javnemu podjetju ter javnim zavodom. 
 
 

Investicijski transferji so razvidni iz spodnje tabele. 

K6_ID K6_OPIS VREDNOST 

4323001 Invest.transferi javnim zavodom - AMORTIZACIJA OŠ SDR 15.101 

4310001 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - GD 6.294 

4310000 Invest.transferi - GASILCI PORABA POŽARNE TAKSE 5.800 

4323004 Investicijski transferi javnim zavodom - ZDRAVSTVENI DOM RIBNICA 4.829 

4323000 Invest.transferi javnim zavodom - AMORTIZACIJA VRTEC 4.008 

4323002 Invest.transferi javnim zavodom - MIKLOVA HIŠA NABAVA KNJIG 3.446 

4310002 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - SAKRALNA DEDIŠČINA 3.000 

4310005 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam- CIVILNA ZAŠČITA 1.354 

 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Vrednost: 16.448 € 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Gre predvsem za nakup gasilske opreme iz naslova požarne 
takse, sredstva namenjena sofinanciranju investicij gasilskim društvom (nakup gasilske opreme in 
večnamenskega kombija za PGD Sodražica ter OŠ CZ Občine Sodražica) in za transfer verskim skupnostim za 
investicijsko vzdrževanje objektov sakralne kulturne dediščine.  
Realizacija je nekoliko nižja od zadnjega rebalansa. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 27.384 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 
sredstev - nepovratna sredstva. Zlasti so tu načrtovana sredstva za investicije šole in vrtca (obnovo kuhinje), 
splošno knjižnico in za nabavo nove opreme na področju fizioterapije ZD Ribnica. Podrobnejša obrazložitev 
porabe teh sredstev je razvidna iz posebnega dela proračuna in iz načrta razvojnih programov 
Realizacija je bila nekoliko nižja od zadnjega rebalansa. 
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Struktura odhodkov je razvidna iz spodnje tabele: 
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2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom 
ZJF 

Po sprejetem proračunu se ni prejel noben zakon ali odlok na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za 
proračun. 
 

2.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in 
občinske odloke, v skladu s 47. členom ZJF, z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov 
med letom, v skladu s 47. členom ZJF 
 

Med letom ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov, od zadnjega rebalansa ni bilo s sklepom župana 
nobenih več prerazporeditev. 
  

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
Stalna proračunska rezerva je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna 
občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena.  
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je 
določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve 
začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. V letu 2018 je bilo v 
proračunsko rezervo izločenih 3.000,00 EUR, iz leta 2017 se je preneslo 3.609,69 EUR, porabe proračunske 
rezerve v letu 2018 ni bilo, na dan 31.12.2018 znaša proračunska rezerva 6.609,69 EUR. 

 
2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, 
sredstva pa se razporedijo na ustrezno postavko v finančnih načrtih uporabnikov občinskega proračuna. Iz 
spodnje tabele ja razvidno tudi koliko sredstev se je prerazporedilo iz proračunske rezerve na druge postavke. 
 

SteDok Konto SM Projekt Opis  Znesek  

0003 4020093 200 01011 povečanje postavke        1.000,00     

0003 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      1.000,00     

0004 4020990 200 06009 povečanje postavke        1.000,00     

0004 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      1.000,00     

0006 4022010 303 18067 povečanje postavke        4.540,98     

0006 409000 200 23006 zmanjšan je postavke -      4.540,98     

0007 4029320 200 22004 povečanje postavke              44,00     

0007 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -            44,00     

0008 420899 200 11007 povečanje postavke        1.200,00     

0008 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      1.200,00     

0009 42040118 200 14028 povečanje postavke        7.000,00     

0009 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      7.000,00     

0010 40299921 200 14028 povečanje postavke        1.483,45     

0010 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      1.483,45     

0011 4020990 200 16008 povečanje postavke            300,00     

0011 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -         300,00     

0012 41200014 200 18062 povečanje postavke            144,75     

0012 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -         144,75     
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0013 402099 200 04020 povečanje postavke        1.383,48     

0013 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      1.383,48     

0015 402113 200 16001 povečanje postavke            500,00     

0015 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -         500,00     

0016 42080425 200 07013 povečanje postavke      11.300,22     

0016 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -   11.300,22     

0017 4022000 200 06009 povečanje postavke        1.000,00     

0017 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      1.000,00     

0018 4119210 200 19001 povečanje postavke        4.000,00     

0018 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      4.000,00     

0019 4029320 200 22004 povečanje postavke              56,00     

0019 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -            56,00     

0020 42040118 200 14028 povečanje postavke        1.049,60     

0020 40299921 200 14028 povečanje postavke              91,45     

0020 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -            91,45     

0020 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -      1.049,60     

0025 4020062 200 14020 povečanje postavke            150,20     

0025 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -         150,20     

 
 
 

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

Planirani odhodki v računu prihodkov in odhodkov za leto 2018 so po zadnjem rebalansu  znašali 3.127.108 €, 
realizacija pa je znašala 3.112.678 €. Odlok o proračunu Občine Sodražica  je bil sprejet na 15 .redni seji dne 
19.04.17 (UL 23/2017) potem pa sta bila še dva rebalansa in sicer prvi rebalans je bil sprejet na 19. redni seji 
dne 21.02.18 (UL 13/2018),  drugi rebalans pa je bil sprejet na 1. izredni seji dne 13.12.2018 (UL 81/2018) vmes 
pa je bilo tudi kar nekaj prerazporeditev. 
 
V tabeli posebnega dela proračuna je prikazan rebalans 1 2018, rebalans 2 2018 in zaključni račun 2018 ter 
indeks med realizacijo zaključnega računa in zadnjim rebalansom..  
 
Poraba proračunskih sredstev se izvršuje na podlagi veljavnega proračuna, to je zadnji sprejeti proračun za leto 
2018.  
Posebni del zaključnega računa proračuna se deli na:  
- proračunske porabnike (PU),  
- programsko klasifikacijo (PK),  
- proračunsko postavko (PP),  
- konto. 
 
Največja poraba sredstev je pri proračunskem uporabniku občinska uprava. Vse investicije, ki so splošnega 
občinskega pomena, se vodijo pri tem uporabniku.  
 
Programska klasifikacija (PK) prikazuje kje oz. za kaj se porabijo javna sredstva.  
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali 
projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področje uporabnika. V nadaljevanju sledi 
obrazložitev posameznih proračunskih postavk. Proračunske postavke se delijo na ekonomsko klasifikacijo, ki 
je temeljna struktura proračuna in je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prikazuje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Podroben 
prikaz porabe po navedenih kriterijih je prikazan v prilogi v posebnem delu zaključnega računa proračuna za 
leto 2018. 
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Grafikon: Realizacija proračuna v bilanci odhodkov občine Sodražica po področjih proračunske porabe  v letu 
2018: 
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PODROČJA PORABE - PRIMERJAVA 2018/2017    

    2017 2018  18/17 

01 POLITIČNI SISTEM                   69.411                              73.018             1,1      

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                     4.298                                5.050             1,2      

04 SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                   89.498                              96.463             1,1      

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                 187.425                           192.948             1,0      

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                   47.277                              77.731             1,6      

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                   36.065                              17.317             0,5      

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN                     9.620                                3.813        

13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                 484.194                           320.654             0,7      

14 GPSPODARSTVO                   20.404                              96.527             4,7      

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                   31.324                              29.242             0,9      

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST             1.294.989                        1.276.395             1,0      

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                   20.251                              16.388             0,8      

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                 144.536                           150.746             1,0      

19 IZOBRAŽEVANJE                 554.943                           599.542             1,1      

20 SOCIJALNO VARSTVO                 155.799                           149.908             1,0      

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                   73.066                           263.528             3,6      

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                     3.000                                3.000             1,0      

  SKUPAJ             3.226.100                        3.372.270             1,0      
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Obrazložitev PPP, GPR in PPR 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 73.018 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov (občinski svet, župan, podžupan). 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet in župan sta bila izvoljena na splošnih lokalnih volitvah leta 2014, njun mandat traja štiri leta. 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Komisije in odbori 
občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega 
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 
Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni 
račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev 
občinskega sveta 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti, statutom občine, 
poslovnikom občinskega sveta ter občinskimi odloki uresničevati naloge in obveznosti z delovnega področja 
občinskih organov in njegovih delovnih teles. 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 73.018 € 

Opis glavnega programa 

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije ter izvedbo in nadzor volitev. V 
program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in občinski volilni komisiji nalagajo zakoni. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti, statutom občine, 
poslovnikom občinskega sveta ter občinskimi odloki uresničevati naloge in obveznosti z delovnega področja 
občinskih organov in njegovih delovnih teles. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so  izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
političnega sistema.  
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 8.577 € 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah  okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine 
Sodražica šteje 9 članov in ima naslednje komisije oz. odbore: Statutarno-pravno komisijo, Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za komunalne dejavnosti in 
prostorsko planiranje, Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Komisijo za vodenje in nadzor 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Sodražica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut občine Sodražica, Poslovnik Občinskega sveta 
občine Sodražica, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o političnih strankah... 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj Občinskega sveta je uresničevanje nalog in obveznosti z delovnega področja občinskega sveta, 
skladno s Statutom Občine Sodražica. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje OS. 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 4.531 € 

Opis podprograma 

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Statut Občine Sodražica 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih 
zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje zakonite in učinkovite izvedbe tako 
občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

V letu 2018 je občinska volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve občinskih svetnikov. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 59.911 € 

Opis podprograma 

Župan predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in druge akte, 
izvršuje občinski proračun in druge naloge skladno s statutom. Za pomoč pri opravljanju nalog župan imenuje 
najmanj enega podžupan.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sodražica, Poslovnik občinskega sveta, 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj učinkovito izvrševanje nalog in funkcij župana in podžupanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je izvrševanje občinskega proračuna in drugih nalog, uspešno predstavljanje znotraj občine 
in izven nje. 
 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 5.050 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem 
področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora 
občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področje se nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize pri načrtovanju javno finančnih 
tokov javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi 
financami. 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj je čim bolj racionalizirati porabo javnih financ. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 3.097 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje 
terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja 
občina naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem, z denarnimi sredstvi ter opravlja 
regulativno vlogo na področju finančnega sistema občine. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov razpoložljivim prihodkom in s tem 
postopno uresničevanje dolgoročnega razvojnega programa občine, ki bo na srednji rok dosegel razvojno 
ravnovesje ter zniževanje stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

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

Zagotoviti sredstva za izvajanje plačilnega prometa v občini in plačila za pobiranje občinskih dajatev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 3.097 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključeni stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija 
Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev 
(nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne 
izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za 
izplačila iz proračuna, ter za plačilo drugih stroškov izvrševanja proračuna, nadzora proračuna in izvajanje 
notranjega nadzora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo strategije, glavni programi in podprogrami 
Zakonska podlaga: Zakon o javnih financah,  Zakon o javnem naročanju, Zakon o financiranju občin, Zakon o 
računovodstvu, Zakon o revidiranju, Zakon o plačilnem prometu. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Temeljne naloge so usmerjanje in nadzor delovanja notranjega nadzora proračunskih uporabnikov, analiza 
njihovega delovanja in izvajanje aktivnosti za izboljšanje, koordinacija planiranja in usmerjanje notranjega 
nadzora porabe sredstev, izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij programov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti sredstva za izvedbo plačilnega prometa. 
 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 1.953 € 

Opis glavnega programa 

Temeljne naloge so usmerjanje in nadzor delovanja notranjega nadzora proračunskih uporabnikov, analiza 
njihovega delovanja in izvajanje aktivnosti za izboljšanje, koordinacija planiranja in usmerjanje notranjega 
nadzora porabe sredstev, izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi 
revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. 
 

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine 
Sodražica, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 1.953 € 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo 
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora... 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sodražica Poslovnik občinskega sveta, 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o javnih financah, Zakon za uravnoteženje javnih financ.  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi 
prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju. Nadzorni odbor sestavlja predsednik in dva člana. Skladno 
z Zakonom o javnih financah mora občina letno izvajati notranjo revizijo, kot naknadno računovodsko-finančno 
revizijo in revizijo učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti.. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Uspešno izvesti nadzor na čim večjih področjih porabe proračunskih sredstev. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 96.463 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Podprogram zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občina opravlja na strokovnem področju kadrovske uprave, 
informatike, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Dokument dolgoročnega razvoja področja je 
Strategija razvoja slovenskega javnega sektorja in Strategija e-poslovanja lokalnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Proračunsko financiranje je usmerjeno k ciljem in rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno razpolaganje s 
proračunskimi sredstvi ter bolj učinkovito in uspešno delovanje občine, kakovostno in učinkovito poslovanje, 
odprto in pregledno delovanje uprave ter racionalizacija poslovanja. Za doseganje teh ciljev se izvaja 
planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja javne uprave, ki temelji na 
enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije uprave, 
odprtih in povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave. 
 

0401 - Kadrovska uprava 

Vrednost: 1.627 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izboljšanje odnosov z javnostjo, stimulacija dobrih inštitucij in kadrov.  
 

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

Vzdrževanje obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e- storitev za občane. 
Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 1.627 € 

Opis podprograma 

Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade, ki se jo podeli 
skupaj z Zlato plaketo občine Sodražica. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica, Statut občine Sodražica 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotavljati sredstva za podelitev nagrad zaslužnim občanom. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Podelitev nagrad v skladu z odlokom. 
 
 

0402 - Informatizacija uprave 

Vrednost: 4.386 € 

Opis glavnega programa 

Vzdrževanje obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e- storitev za občane. 
Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

Vzdrževanje obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e- storitev za občane. 
Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

Vrednost: 4.386 € 

Opis podprograma 

Predvidena sredstva za nakup in vzdrževanje ustreznih računalniških programov za potrebe občinske uprave. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 90.450 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih  prireditev in 
občinskih  praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet. 

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

Organizacija in izvedba praznovanj  ob državnih in občinskem prazniku in izvajanje protokolarnih dogodkov. 
Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki in občinske prireditve. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 5.663 € 

Opis podprograma 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v 
uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), 
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izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in 
vzdrževanje spletnih strani občine 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sodražica, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je informirana javnost. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ažurno izvajanje informiranja. 
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 18.355 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o občinskem in prazniku in priznanjih Občine Sodražica, Statut Občine Sodražica 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- vsakoletno obeležiti občinski praznik in podeliti priznanja zaslužnim občanom (kazalec: krepitev lokalne  
pripadnosti);  
- organizirati prireditve ob državnih praznikih (kazalec: krepitev nacionalne pripadnosti);  
- sofinancirati uspešne posameznike in društva oz. njihove projekte, ki se zaradi različnih okoliščin ne morejo 
prijaviti na javne razpise za sredstva lokalne skupnosti bodisi gre za projekte občinskega pomena (kazalec: 
število uspešnih posameznikov na področju športa in kulture);  
- - sofinancirati prireditve občinskega pomena (kazalec: kakovost prireditev, število prireditev, število 
udeležencev na prireditvah). 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Organiziranje občinskega praznika in podelitev občinskih priznanj. 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 66.431 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb n drugih sodnih postopkov, pravno 
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih 
prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti 
občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o lokalni samoupravi  
" Zakon o javnih financah 
" Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
" Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
" Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
" Stvarno pravni zakonik  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Gospodarno upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Redno in racionalno vzdrževanje lastniških objektov. Uspešno vodenje sodnih postopkov. 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 192.948 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin.  

 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Delovanje na področju lokalne samouprave je opredeljeno v Dolgoročnem razvojnem programu Občine 
Sodražica. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita lokalna samouprava. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 641 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike 
povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Cilji, ki jih želimo doseči, so učinkovita organiziranost občine Sodražica in medobčinsko sodelovanje na 
področju lokalne samouprave. 
 

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

Optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave, poznavanje delovanja 
področja lokalne samouprave, uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev 
na lokalni ravni, zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti 
njihovega 
aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije. 
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06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 641 € 

Opis podprograma 

Združenje občin in Skupnost občin Slovenije, sta nevladni instituciji lokalne samouprave, ki zastopata interese 
lokalnih skupnosti. V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za članarine v združenja na nacionalnem 
nivoju. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o lokalni samoupravi  
" Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država- občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe. Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in 
predlogov občin do zakonskih predlogov. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 192.307 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti, statutom občine, ter 
splošnimi akti občine ter drugimi odločitvami občinskega sveta, uresničevati naloge in obveznosti z delovnega 
področja občinskih organov. 

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

Enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi 
veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno 
upravo, pospešeno odstranjevanje ovir iz javnih površin, izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom 
nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščita virov pitne vode, 
 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 191.958 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstev za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v 
občinski uprave in druge dejavnosti v okviru delovanja občinske uprave. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik občinskega sveta, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Delovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Uspešna realizacija proračuna. 
 

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

Vrednost: 349 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za nakup opreme za delovanje občinske uprave (računalniki, 
programska oprema, pisarniško pohištvo). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno delo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Nakup načrtovane opreme. 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 77.731 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe  zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V njeni pristojnosti je 
spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih, organiziranje in 
vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom alarmiranja, zagotavljanje zvez za potrebe 
zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez, načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotoviti čim hitrejše ukrepanje  v primeru nesreč. 
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 77.731 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 
izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 
požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Vzpostavitev dolgoročnega usklajenega razvoja in delovanja dejavnosti v občini in čim hitrejšega ukrepanja v 
primeru nesreč. 

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

Se naprej zagotavljati sredstva gasilskim društvom na področju občine, da bodo nemoteno delovala in 
usposabljanje enot civilne zaščite 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 1.740 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne 
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, 
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, 
vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve 
prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč, 

Zakonske in druge pravne podlage 

Vzdrževanje obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e- storitev za občane. 
Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Splošni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in 
drugih nesreč. Sestavni del cilja torej je: izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti 
ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, živali, 
materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami 
nesreč. Prav tako je cilj zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje 
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti 
članov Civilne zaščite ter izpopolnitev opreme. Uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani 
članov Civilne zaščite so prav tako kazalec uspeha. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni cilji Civilne zaščite Občine Sodražica je preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih 
nesreč. Tako v okviru letnih kot tudi dolgoročnih ciljev so naloge za vzdrževanje pripravljenosti in zagotavljanje 
učinkovitosti ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Prav tako je cilj zagotavljanje kadrovskih in materialno-
tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Redna letna aktivnost je 
opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje ter preverjanje brezhibnosti pripomočkov. Za doseganje 
ciljev štejemo tudi upoštevanje in doseganje določil za nakup opreme za prvo pomoč po Merilih za opremljanje 
enot (osebna in skupna oprema. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so tudi na letni ravni uspešno 
opravljene vaje s področja zaščite in reševanja. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 75.991 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne 
zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, 
dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil 
in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, 
Uredba o požarni taksi, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost 
in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter 
usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. 
Dolgoročni cilj podprograma je, skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo 
zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni cilji podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov. Spremljanje realizacije 
finančnega načrta. Nakup opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter 
opreme in sredstev za zaščito in reševanje. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s 
povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine z nevarnostmi, kazalec pa delež 
izvedenih nalog. Izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter zvišanje ravni aktivne varnosti. 
Načrtovanje razvojnega dela gasilske javne službe. 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 17.317 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe  zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Progam reforme kmetijstva in 
živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja 
ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju 
velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in 
tradicionalne kulturne krajine. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 20142020) 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

S Strateškimi usmeritvami razvoja podeželja na območju  občine Sodražica v obdobju 2014-2020 se oblikuje 
nova razvojna paradigma razvoja podeželja. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih 
dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki 
ima svojo prepoznavno identiteto. 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 3.917 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in 
prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je povečanje konkurenčnosti kmetijstva, ki je tesno povezano z naložbami v osnovna sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih. Prilagoditev na nove podnebne razmere bo v prihodnosti igralo ključno vlogo pri 
nadaljnjem razvoju kmetijskega sektorja, osveščanje prebivalstva, posebno na področju pridelave zdrave hrane 
in ohranjanja okolja v njegovem 
biotopu. Poudarek bo na simbiozi kmetovanja in ohranjanja čistih voda in izvirov. 
 

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

Osveščanje prebivalstva, posebno iz področja pridelovanja zdrave, ekološko pridelane hrane in ohranjanja 
okolja v njegovem biotopu. 
Kazalci: 
- udeležba na seminarjih 
- udeležba na tečajih in strokovnih srečanjih 
- neposredno varovanje okolja, podtalnice, izvirov in aktivnosti v tej zvezi 
- obravnavanje mnenj, predlogov krajanov s področja kmetijske dejavnosti 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 2.717 € 

Opis podprograma 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških 
središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, 
domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze), delovanje Lokalne 
akcijske skupine (LAS), ki skrbi za programe razvoja podeželja "Leader" 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu okolja, Program razvoja podeželja RS.. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost 
kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki 
proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje 
novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni cilj je enak dolgoročnim. 
 

11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 1.200 € 

Opis podprograma 

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 
(urejanje komasacijskih postopkov, melioracij), 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zvišanje kvalitete kmetijskih zemljišč s povečanjem velikosti parcel/ha ter ureditvijo dostopov na komasacijskih 
območjih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pričetek del komasacije na Gori. 
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 470 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali 
na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varstvo živali. 

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

Izobraževanje lastnikov gozdov in poskrbeti za nepreskrbljene živali. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 470 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj podpore je zagotoviti pogoje za zapuščene živali skladno z veljavno zakonodajo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti sredstva za zaščito živali. 
 
 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 12.930 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je  prevoznost gozdne infrastrukture za sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranitev in 
trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. 
 

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic ( gozdnih cest in gozdnih vlak) po letnem programu, ki ga 
bo pripravil ZGS, v okviru razpoložljivih sredstev. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 12.930 € 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o kmetijstvu  

• Zakon o gozdovih  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo gozd lahko brez 
škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v 
smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega 
okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in 
kazalec uspeha so rekonstruirane gozdne vlake in ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za gozdove, to 
potrebno. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih in Programom razvoja gozdov v Sloveniji. Oba, 
predpis in strategija sta, kolikor se je dalo do sedaj ovrednotiti, sodobno naravnana. Zagotavljata pogoje za 
večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z varstvom okolja in naravnih vrednot in spremljanje stanja 
gozda kot ekosistema in usmerjanje njegovega razvoja ter s tem tudi zagotavljanje vseh z ustavo določenih 
funkcij. Za ohranjanje in vzdrževanje gozdnih površin je potrebno skrbeti tudi za varno spravilo lesa po gozdnih 
cestah in vlakah, ki so primerno rekonstruirane. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 320.654 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega 
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa  
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju občinskih cest normativna 
ureditev, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest zagotavljanje 
sofinanciranja občinskega deleža. Z izvedbo navedenih programov vzdrževati obstoječ nivo varnosti v prometu 
in z investicijami izboljšati prometno varnost udeležencem v prometu. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 320.654 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih 
cest. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni 
zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

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

Zagotoviti kakovosten in konkurenčen javni prevoz za vse družbene skupine. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 170.947 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 
vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), 
zavarovanje in kategorizacija občinskih cest. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja državnih cest 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se 
ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi 
vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letno in zimsko vzdrževanje vseh kategoriziranih in ne kategoriziranih občinskih cest, kolesarskih poti in javnih 
površin, ki bo omogočala varno in zanesljivo uporabo vsem uporabnikom in ohranja urejen videz. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 7.241 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, .t. 
62/1998)" Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah  
" Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah  
" Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 
" Odlok o občinskih cestah  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Investicijsko vzdrževanje in dograditev omrežja občinskih cest v skladu z zakonom o javnih cestah veljavnimi 
prostorskimi akti in predpisi o varstvu okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Rekonstrukcija manjših odsekov, investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
 
 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 731 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo, investicijsko 
vzdrževanje avtobusnih postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih znakov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe  
vzdrževanja državnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 12.184 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje omrežja cestne (javne) razsvetljave. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o cestah 
" Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj cestne razsvetljave je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje in novogradnja omrežja javne razsvetljave. 
 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 96.527 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje, nadzor, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocije občine, razvoj 
turizma in gostinstvo, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva. Področje vključuje tri glavne programe 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja v RS, 
Strategija razvoja slovenskega turizma, Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017, Nacionalni 
sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljanje podpore malemu gospodarstvu. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 95.377 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Razvoj podjetniškega sektorja, spodbujanje konkurence in odpiranje novih delovnih mest. 

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje 
produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja 
podjetij. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 95.377 € 

Opis podprograma 

Občina v okviru svojih proračunskih zmožnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva in 
turizma. Programe podpira preko Razvojnega centra Novo mesto , Razvojnega centra Kočevje-Ribnica in 
Obrtno podjetniške zbornice OE Ribnica. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Strategija razvoja Slovenije 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
Zakon o skladnem regionalnem razvoju 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Občini Sodražica so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki 
določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Občine Sodražica. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje podpore za malo gospodarstvo. 
  
 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 1.150 € 

Opis glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega. Turizem predstavlja v občini 
pomembno razvojno in poslovno priložnost., ki jo pa do sedaj žal nismo znali izkoristiti. Na splošno je turizem v 
Sloveniji v porastu, pridobil je na pomenu in predstavlja eno najbolj perspektivnih dejavnosti. V naši občini 
razen na področju društvene dejavnosti ter posameznikov - gostincev ni bilo zaznati resnejše podjetniške 
pobude za investiranje v turizem. Upoštevajoč to stanje je potrebno v občini v naslednjih letih izvesti razmislek 
o vzpodbujanju turistične dejavnosti ter pripraviti potrebno strategijo razvoja turizma pri nas. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Eden od strateških ciljev v občini je izboljšanje prepoznavnosti, povečanje turistične potrošnje, dvig kakovosti 
ponudbe. Dolgoročni cilji so predvsem povečanje turistične ponudbe v občini, povečati investicije v turistično 
infrastrukturo, povečati kakovost turistične ponudbe, izboljšati prepoznavnost občine. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvijanje in podpiranje turistične dejavnosti v občini. 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 1.150 € 

Opis podprograma 

Promocija občine s prireditvami, predstavitvijo kulturne in naravne dediščine, druge promocijske aktivnosti 
razne zloženke, karte 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o razvoju malega gospodarstva 

• Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

• Zakon o lokalni samoupravi 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj na področju turizma je subvencioniranje raznih turističnih programov in dejavnosti društev, ki se ukvarjajo s 
pospeševanjem turizma. Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične 
ponudbe, dosego dolgoročne konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno 
turistično prepoznavnost in spodbujati rast turistične potrošnje.  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Promocija preko spleta, število podprtih prireditev.  
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 29.242 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge 
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave in izvajanje programov varstva okolja, 
prostorskih strategij in načrtov ki so usmerjeni v kakovost bivanja. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 29.242 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z 
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; 
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki 
prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, 
odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. Vsak 
poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako 
morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi 
varstva okolja. 

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

Glavni cilji so doseganje izboljšanja kakovosti življenja preko ukrepov iz Programa varstva okolja in drugih 
relevantnih ukrepov, ki izhajajo iz novih spoznanj s področij, ki v preteklih obdobjih niso bila ustrezno 
spremljana in s tem ovrednotena (svetlobno onesnaženje, izvajanje ukrepov varstva pred hrupom, ). 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 29.242 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo zajema: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in zaščita vodnih virov, 
zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja. Področje odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda je temeljno področje. Vlada RS je v fazi sprejemanja Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode. V programu so navedena območja, ki morajo biti skladno s terminskim planom opremljena z 
javno kanalizacijo in čistilnimi napravami, Z zagotovitvijo komunalne opremljenosti vseh obstoječih 
aglomeracij, se bo izboljšala tudi kvaliteta bivanja, zdravja prebivalstva in stanje okolja in Slovenija bo na tem 
področju popolnoma usklajena z direktivo za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj je predvidena izvedba projekta Kanalizacija II. faza,  ter subvencije malih čistilnih naprav. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Vrednost: 1.276.395 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje 
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poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 
dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora Zakon o graditvi objektov Zakon o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin 
Upošteva se hierarhija prostorskih dokumentov na državni in lokalni ravni. 
Osnova je Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red RS. 
Prostorski dokument občine - OPN Občine Sodražica 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Ustvarjati pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje in 
 poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj prebivalcev. 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 3.634 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in 
nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Kot dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni 
podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji 
za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. 
 

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

Vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov, izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih 
predpisov v konkretnih zadevah, posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o 
zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 3.634 € 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. Program je namenjen opravljanju 
strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju urejanja prostora. V okviru podprograma občina 
izvaja izračune komunalnih prispevkov in programov opremljanja. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o evidentiranju nepremičnin  

• Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 

• Zakon o urejanju prostora  

• Zakon o graditvi objektov  

 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

41 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj je ustrezna komunalno opremljenost stavbnih zemljišč. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov 
gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso 
vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izboljšanje komunalne opremljenosti na podlagi izvedenih investicij. 
 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 1.181.957 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Sodražica. V skladu z zagotovljenimi sredstvi 
realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 1.171.546 € 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Voda, kot naravni vir je ena od dobrin, ki 
pogojuje tako obstoj in zdravo življenje, kot tudi gospodarski razvoj. Ključni cilj je tako vzpostavitev novih in 
obnova obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav za zagotovitev redne in kvalitetne oskrbe prebivalcev s 
pitno vodo. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah (Uradni list RS, .t. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1, 57/2008)" Zakon o vodah  
" Zakon o varstvu okolja  
" Nacionalni strateški referenčni okvir 
" Resolucija o nacionalnem program varstva okolja  
" Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje  
" Nacionalni program odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine, ohranitev naravnih 
virov, izboljšanje kvalitete vode. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izboljšati kakovost vode in povečati število prebivalstva, oskrbovanega iz vodovodnih sistemov. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 1.400 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor). Občina podpira ohranjanje zgodovinske 
dediščine - grobišč in spomenikov. 
Pokopališka in pogrebna infrastruktura in oprema sta podeljeni v upravljanje JKP Komunali Ribnica,ki iz 
prihodkov najemna grobov in plačila stroškov pogreba financira tekoče vzdrževanje.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi  

• Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

• Zakon o gospodarskih javnih službah  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Vzdrževanje urejenosti in reda na vseh pokopališčih ter ravnanje v skladu z Odlokom o pokopališkem redu. 
Vzdrževanje in obnavljanje objektov na pokopališčih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj občine je, da na pokopališčih vzdržuje in skrbi za red in čistočo, določa mesta za odlaganje odpadkov in 
skrbi, da se na pokopališčih ne zadržujejo osebe, ki ne upoštevajo pietete umrlih. Redne aktivnosti in redno 
sodelovanje z skrbnicami pokopališč je kazalec za doseganje letnega cilja. 
 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 2.942 € 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, 
ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilji programa je učinkovito vzdrževanje zelenih površin za lepši in prijaznejši izgled kraja, izboljšati prostor za 
druženje ljudi in igro otrok. Potrebno je vzpostaviti dvig kulture uporabnikov in vzpostavitev reda na javnih 
površinah (smeti, parkiranje na zelenicah in prepoved onesnaženja zelenic z iztrebki domačih živali, ). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Vzdrževanje in urejanje zelenic. 
 
 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

43 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 6.069 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za praznično osvetlitev naselij in izobešanje zastav. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, Zakon o praznikih in dela 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Praznično urediti osrednji del občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Dolgoročni cilji so skladni z letnimi. 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 1.584 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za 
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Vzpodbujanje stanovanjske gradnje na območju občine Sodražica 

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

Upravljane in tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 1.584 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma upravljamo in vzdržujemo stanovanja, ki so v lasti Občine Sodražica 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Stvarno-pravni zakonik  

• Stanovanjski zakon  

• Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemih 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotoviti rešitev stanovanjskega problema čim večjemu številu občanov 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine Sodražica. 
 

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

Vrednost: 89.220 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe 
zemljišč. 

Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi 
program gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih 
programih občine, kjer je opredeljena komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi 
opremljenosti, se občina odloči, kako bo gospodarila z zemljišči.. Zemljišča občina uporablja za reševanje 
dejanske stanja v naravi (reševanje zemljiškoknjižnih zadev). O odtujitvi premoženja odloča občinski svet na 
podlagi prijavljenega programa. Prav tako občinski svet odloča o nakupih zemljišč, ki so nujna za izgradnjo 
javne infrastrukture. Za razpolaganje z zemljišči (nakup, prodaja) mora občina upoštevati veljavno zakonodajo, 
kar pomeni, da je potrebno za vsak dogodek pridobiti ustrezno cenitveno poročilo in po potrebi izvesti tudi 
geodetski postopek. Za reševanje 
zemljiškoknjižnega stanja (predvsem ureditev cestne infrastrukture), pa se občina poslužuje tudi ukinitev 
javnega dobra, ki v naravi ne služi svojemu namenu. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Gospodarjenje z zemljišči v duhu dobrega gospodarja. 

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 31.130 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja 
zemljišč zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ) 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o graditvi objektov 

• Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

• Zakon o temeljni geodetski izmeri 

• Zakon o prostorskem načrtovanju  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zemljiško knjižna ureditev občinskih zemljišč. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izvedba načrtovanih geodetskih odmer in zemljiškoknjižna ureditev. 
 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 58.090 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso 
povezani s konkretnim projektom in so vključeni v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine 
Sodražica za leto 2017. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o projektni in tehnični 
dokumentaciji, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o javnih financah, Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije 
načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč. 
 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 16.388 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe  zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na 
področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lokalni 
samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o lekarniški dejavnosti  
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na območju občine Sodražica. 

1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost: 7.594 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

 Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe prebivalcev občine Sodražica, investicije in 
investicijsko vzdrževanje objektov ZD. 
 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 7.594 € 

Opis podprograma 

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o zdravstveni dejavnosti  
" Zakon o lokalni samoupravi  
" Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč  
" Zakon o lekarniški dejavnosti  
" Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom  dr. Janeza Oražma Ribnica 
" Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotoviti ZD Ribnica in ambulanti v Sodražici ustrezne pogoje, da bo ostal še naprej osrednji in 
najpomembnejši izvajalec primarne zdravstvene dejavnosti na območju občine Sodražica, zagotavljati sredstva 
za investicije, investicijsko vzdrževanje ter nakup nove opreme. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje kvalitetnega zdravstvenega varstva na primarni ravni -  nakup reševalnega vozila za potrebe ZD 
Ribnica, sofinanciranje specializacije za program ginekologije, zagotavljanje delovanja logopedske službe v 
obsegu, za katerega je izražena dejanska potreba. 
 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 8.794 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Cilj zagotavljanja sredstev za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe je 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

47 

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 6.343 € 

Opis podprograma 

Občina je dolžna na podlagi ZZVZZ plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje za osebe brez lastnih prihodkov. 
V to so vključeni: 
- oskrbovanci v domovih starejših občanov, 
- mladi, ki izgubijo status študenta, 
- osebe brez zaposlitve. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ  

• Zakon o zdravstveni dejavnosti  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

V proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje prispevkov za plačevanje prispevkov za zavarovanje za primer 
bolezni in poškodbe izven dela za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega 
naslova (kazalec: število zavarovancev). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Plačevati prispevke za občane, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. 
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 2.450 € 

Opis podprograma 

V proračunu se v skladu Z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotovi sredstva za 
izvajanje mrliško pregledne službe. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotoviti mrliško pregledno službo v skladu z 8. členom Zakona (ZZVZZ) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Plačevati mrliško ogledno službo za umrle. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 150.746 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo  
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  
- Zakon o knjižničarstvu  
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v občini. 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 59.884 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, 
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 
dejavnost, druge programe v kulturi.   
 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu 
obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Sodražica ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim 
večje dostopnosti in kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša 
ureditev infrastrukture na področju kulture v Sodražici, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih 
društev in neformalnih skupin ustvarjalcev na področju kulture. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število 
in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene 
strokovni javnosti. 

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

Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih 
dejavnosti. 
Kazalci: Število kulturnih programov. 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 26.625 € 

Opis podprograma 

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno dostopnost 
knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem 
učenju ter razvoju bralne kulture. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Omogočiti enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva (kazalec: povečanje deleža 
uporabnikov, rast izposoje) - zagotoviti letni prirast gradiva v skladu s Pravilnikom (kazalec: št. novih enot 
knjižničnega gradiva); - spodbujati delavnice, kulturne prireditve, vseživljenjsko učenje v prostorih knjižnice 
(kazalec: št. delavnic in drugih dogodkov v knjižnici) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Miklova hiša in odvajati sredstva za redno dejavnost knjižnice. 
 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 9.995 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

        Zakona o lokalni samoupravi  
        Zakon o ljubiteljski kulturni dejavnosti 
        Pravilnik o sofinanciranju kulturne dejavnosti v občini Sodražica 
  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, spodbujanje dejavnosti društev, ki delujejo na področju ljubiteljske 
kulture, sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, njihovih programov in projektov. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izvedba Letnega programa za kulturo v občini Sodražica. 
  

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 18.485 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen obveščanju občanov in drugih zainteresiranih o dogajanju v Občini Sodražica preko 
lokalnega časopisa Suhorobar in preko lokalnega radija. 
  

Zakonske in druge pravne podlage 

 
Zakona o javnih glasilih  
Zakona o lokalni samoupravi  
Zakon o medijih 
Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Obveščati občane in druge zainteresirane o dogajanju v Občini Sodražica preko lokalnega časopisa "Suhorobar" 
in preko  Radija Univox, Urban (kazalec: število prispevkov, oddaj, obvestil na radiu, število izvodov številk 
Suhorobarja na leto, obveščenost) 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Tekoče informiranje in vsestransko obveščanje javnosti o vseh pomembnejših javnih dogodkih, prireditvah in 
sprejetih odločitvah organov občine na področju lokalne samouprave. 
 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Program predstavlja zagotovitev potrebnih lastnih sredstev in sredstev sofinancerjev za izvedbo projektov 
varstva in zaščite cerkvenih objektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. 

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

Sofinanciranje verskih skupnosti oz. investicij v sakralne objekte (kazalec: ohranjanje in razvoj sakralnih 
objektov) 

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Podpora duhovnikom in verskim skupnostim vključuje pomoč verskim 
skupnostim pri investicijskih vzdrževanjih in investicijah objektov sakralne kulturne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o verski svobodi, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji ter Zakon o varstvu 
kulturne dediščine 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

S podporo projektom na področju kulturne dediščine želi lokalna skupnost pomagati cerkvenim skupnostim 
zlasti pri vzdrževanju, obnavljanju in ohranjanju cerkvenih objektov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pomagati cerkveni skupnosti pri vzdrževanju in obnavljanju cerkvenih objektov. 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 87.861 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 
programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- stabilno sofinanciranje javnih športnih tekmovanj mladine in množičnih športno rekreativnih prireditev, 
- izgradnja novih javnih športnih površin in objektov za rekreacijske namene, 
- vzdrževanje obstoječih športno rekreacijskih površin v občini, kjer potekajo javni športni programi 

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

Kakovostno preživljanje prostega časa, zdrav način življenja, analiza obstoječe športne infrastrukture, 
zagotoviti enakomerno geografsko pokritost občine s športnimi objekti, Zagotavljanje ustreznih pogojev vadbe 
za Osnovno šolo in Vrtec Sodražica, izvajanja letnega programa športa Občine Sodražica. Merilo za doseganje 
ciljev je v obsegu vadbe in številu vadečih (zasedenost kapacitete), številu prireditev in posledično obiskovalcih 
le teh, kar sledi iz nemotenih pogojev za obratovanja športne infrastrukture. 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 87.861 € 

Opis podprograma 

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, 
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna 
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), 
najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov, 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilni o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Sodražica 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev (kazalci: število udeležencev športnih programov, število 
športnih programov in dogodkov) - izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine (kazalci: 
analiza športnih programov in poročil izvajalcev, število udeležencev izobraževanj, število novih programov) - 
razvijati športne zdravstveno-preventivne in športne programe za krepitev zdravja (kazalci: povečana 
osveščenost prebivalcev glede pomena športnih programov za zdravje, število zdravstveno-preventivnih in 
športnih programov) - povečati dostopnost do športno rekreativnih programov (kazalci: število novih športnih 
društev in skupin, število udeležencev programov) - povečati število športno rekreativnih objektov oz. površin 
(kazalci: število novih oz. adaptiranih športnih objektov oz. površin) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sofinanciranje letnega programa športa in zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje športnih objektov. 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 599.542 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči 
šolajočim.. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
glasbeni šoli  
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Sodražici narekujejo optimalno porabo šolskega 
prostora in smotrno vlaganje v šolski prostor. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 407.607 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih 
oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Z ustreznim načrtovanjem vpisa otrok in izrabe obstoječih šolskih in vrtčevskih prostorov se bo zagotavljalo 
potrebno pokritost z izvajanjem predšolske vzgoje.  
Cilj programa je: 
- zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje 
- ustvarjati pogoje za višji standard in večjo kvaliteto življenja občanom v domačem lokalnem okolju 
- omogočati pogoje za nove zaposlitve in odpiranje novih delovnih mest na tem področju 
 

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

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, omogočiti otrokom normalne pogoje bivanja in zagotoviti mesta 
kljub povečanju števila predšolskih otrok. Cilj je omogočiti vključitev v vrtec vsem otrokom občine Sodražica. 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 407.607 € 

Opis podprograma 

Predšolska vzgoja predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo. Poleg vzgoje v ožjem pomenu 
vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje 
je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje 
pogojev za razvoj otrokovih duševnih in telesnih sposobnosti. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji na področju predšolske vzgoje so usmerjeni:   
Zagotoviti možnost vključitve v vrtec vseh otrok, katerih starši izrazijo potrebo (kazalnik: število oz. odstotek 
predšolskih otrok, vključenih v vrtec); zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za izvajanje 
programov vrtca v skladu s standardi in normativi (kazalnik: varen in zdrav razvoj otrok, vključenih v predšolsko 
vzgojo). 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno z veljavno zakonodajo in sklepom 
Občinskega sveta. Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju. 
 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 79.254 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za 
financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in 
podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Glavni cilj tega programa ni le izgradnja novih in obnova potrebnih prostorov za osnovnošolsko dejavnost, 
ampak hkrati tudi da se prostore v šolskih objektih v popoldanskem času čim bolje izkoristi tudi za ostale 
lokalne potrebe in društvene dejavnosti.  
 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje OŠ Sodražica in Glasbeno šolo Ribnica, še posebno za oddelke v Sodražici, 
za kvalitetno izobraževanje in dvig izobrazbene ravni. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 74.754 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne 
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev 
(prevoz in spremstvo), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,. Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Učencem omogočiti uspešno vključitev in šolanje v ustreznih programih srednješolskega izobraževanja 
(kazalec: delež učencev, ki uspešno zaključijo osnovno šolo); zagotoviti varstvo za vse otroke, predvsem vozače, 
ki ga potrebujejo (kazalec: opravljen program varstva), zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za 
izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (kazalec: urejenost in primernost prostorov za osnovnošolsko 
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izobraževanje v skladu z normativi in standardi), zagotoviti prevoze otrok, vključno na nevarnih poteh zaradi 
medveda (kazalec: število vozačev, ki so upravičeni do prevozov), omogočiti učencem vključitev v projekte, 
dejavnosti, tabore ter sodelovanje na mednarodni ravni ter koristiti preventivne programe (kazalec: število 
učencev, vključenih v projekte, dejavnosti, št. udeležencev na taborih, št. sodelujočih v mednarodnem 
sodelovanju). 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za OŠ in druge materialne stroške, 
sredstva za prevoze učencev osnovne šole, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, 
sredstva za dodatne dejavnosti OŠ, sredstva za investicije v OŠ. 
 
 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 4.500 € 

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne 
stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v 
glasbenih šolah, 
nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi za javni zavod zagotavljajo: sredstva za 
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrana med delom in prevoz na delo), 
sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in opreme ter sredstva za investicije za glasbene šole. Sredstva za 
plače zaposlenih, ki potrjuje glede na obseg dejavnosti tudi sistemizacijo zaposlenih, zagotavlja država, 
sredstva za materialne stroške za delovanje zavoda pa prispevajo udeleženci izobraževanja oz. starši otrok s 
šolninami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov za 
Glasbeno šolo Ribnica, ki skrbi za razvijanje glasbene nadarjenosti, glasbeno izobraževanje, omogočanje 
umetniškega doživljanja in izražanja. Kazalec je število učencev, vključenih v glasbeno šolo in uspešno 
pridobljena izobrazba na področju glasbe. 
 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 111.181 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in 
študijske pomoči. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz 
učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in 
domov ogrožena njihova varnost.  
 
 
 

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

Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem v OŠ, katerih pot v šolo je oddaljena nad 4 km od prebivališča, 
katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri ali nevarna s prometnega vidika ter učencem s posebnimi 
potrebami 
 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 111.181 € 

Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu: sofinanciranje šole v naravi, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v 
osnovno šolo in nazaj 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
" Zakon o osnovni šoli 
" pogodbe o opravljanju šolskih prevozov 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz 
učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in 
domov ogrožena njihova varnost.  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

V okviru tega programa zagotoviti sredstva za varen prevoz otrok v OŠ. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 149.908 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja 
sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih 
oseb in zasvojenih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki se zagotavljajo iz 
proračuna občine Sodražica. 
 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 4.080 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč 
družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji programa so: 
- povečanje oziroma ohranjanje stopnje rodnosti v občini 

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

Zagotavljati sredstva za darilo staršem ob rojstvu otroka. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 4.080 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in 
vzdrževanja materinskih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep  o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica (Ul. RS ŠT. 137/06) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Povečanje oziroma ohranjanje stopnje rodnosti v občini 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Nadaljevalo se bo izplačilo subvencij občine staršem kot stimulacijo za večjo rodnost otrok. 
 
  
 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 145.828 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za 
izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem 
nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- omogočanje starejšim, da se jim s pomočjo storitev omogoči čim daljše bivanje v domačem okolju in vsaj za 
nekaj časa še odloži potrebo v institucionalnem varstvu, 
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do institucionalnega varstva tudi tistim, ki z lastnimi prihodki in 
prihodki zavezank/cev ne zmorejo plačati oskrbe, 
- omogočiti invalidom enakopravnejše in enostavnejše vključevanje v življenje in okolje. 

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

Zagotavljati sredstva za regresiranje oskrbe v domovih in zagotavljati sredstva za pomoč na domu, 
subvencionirati stanarine in plačilo pogrebnih storitev za umrle brez dedičev. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 81.743 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih 
za izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. 
Socialno varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in 
mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-2020 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni cilji so enaki dolgoročnim. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 49.253 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, 
sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za 
starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-2020 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne 
in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,  zagotavljanja 
razvoza kosil na dom starejšim občankam in občanom, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v 
domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki 
zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. 
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Kazalci za merjenje dosege ciljev so število uporabnic in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč 
družini na domu, razvoz kosil na dom) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z 
lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim 
obsegom storitev ter regresiranje oskrbe v domovih. Kazalci za merjenje dosege ciljev so število oskrbovancev 
na domu in število regresiranih oskrbovancev v domovih. 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 8.047 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri 
uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih 
stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-2020 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj podprograme je zagotoviti sredstva za pokop umrlih brez dedičev in subvencioniranje stanarin. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Subvencioniranje stanarin občanom z nizkimi dohodki in pokop umrlih brez dedičev. 
 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 6.786 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s 
področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo 
slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o Rdečem križu Slovenije 
- Zakon o socialnem varstvu 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj podprograma je izboljšati socialni in materialni status občanov ter kvalitetnejše življenje ranljivih skupin 
prebivalstva. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je izvedba razpisa in podelitev sredstev humanitarnim in drugim organizacijam na področju 
socialnega varstva. 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 3.938 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z 
javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pogodba za najeti dolgoročni kredit  med občino Sodražica in Novo ljubljansko banko. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Redno odplačevanje glavnice najetega dolgoročnega kredita in zagotovitev zanesljivega in cenejšega 
financiranja proračuna  v okviru tržnih možnosti. 
 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 3.938 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova 
financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z 
javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljati sredstva za odplačilo glavnice in obresti od dolgoročnega kredita. 

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 3.654 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje glavnico za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo 
obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih financah s spremembami in dopolnitvami, 

• Zakon o financiranju občin spremembami in dopolnitvami 

• Pravilnik o postopku zadolževanja s spremembami in dopolnitvami 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zaradi velikih investicijskih vlaganj v obdobju 2009-2013, ki so razvidni tudi iz priloženega NRP-ja je občina 
primorana za pokritje vseh investicijskih odhodkov poleg lastnih virov in transfernih prihodkov razmišljati o 
najetju dolgoročnih kreditov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Občinska uprava v predlogu proračuna načrtuje novo dolgoročno zadolževanje za potrebe financiranja 
investicij. 
 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 3.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so 
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč. 
 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Vrednost: 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 
močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče. 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena nepredvidljivim in s tem nenačrtovanim stroškom oziroma nenačrtovanim povečanjem 
sredstev na obstoječih postavkah v okviru tekočega leta. 
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Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

1000 - Občinski svet 

Vrednost: 14.735 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 
Vrednost: 2.198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pravilnikoma imajo člani občinskega sveta in člani delovnih teles pravico do sejnine ter povračilo 
prevoznih stroškov v zvezi z udeležbo na seji. Članom občinskega sveta pripada za prisotnost na redni seji 
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2.005% plače župana  za prisotnost na izredni seji 1,604% plače župana. Dodatek za vodenje seje občinskega 
sveta , če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 0,935% plače župana.  Sejnine so izplačujejo 
najmanj enkrat na tri mesece na podlagi evidence prisotnosti na seji, ki jo vodi občinska uprava. V skladu z 
Zakonom o lokalni samoupravi pa višina vseh izplačanih sejnin svetniku (za seje občinskega sveta in seje 
delovnih teles) ne sme preseči letno 15% plače župana. 
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 
  

01003 - Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja) 
Vrednost: 2.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin članom komisij in odborov v občini. Planirana sredstva  so bila 
ocenjena glede na realizacijo v letu 2017.  
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  

01006 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah financirajo stranke. Omenjeni zakon 
določa, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov 
potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje 
političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine 
sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene 
po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za 
to leto. (primerna poraba) Osnova za razdelitev proračunskih sredstev je število vseh glasov, ki jih je dosegla 
posamezna stranka oz. lista v vseh sedmih volilnih enotah na območju občine Sodražica na lokalnih volitvah 
leta 2014. Upoštevali so se glasovi vseh kandidatov, ki so kandidirali na posameznih listah. Na osnovi prejetega 
števila glasov so se določili deleži in po navedenih deležih se je pripravil predlog razdelitve sredstev.  
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 
  

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01007 - Volitve župana in občinskega sveta 
Vrednost: 4.531 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidevala sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2018 in sicer za en krog volitev župana ter 
volitve članov občinskega sveta. Izplačilo je bilo namenjeno za izplačilo stroškov volitev in  plačilo nadomestila 
predsednikom in članom volilnih odborov. 
Realizacija je nekoliko nižja kot zadnji rebalans. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

04001 - Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo 
nagrad in priznanj) 

Vrednost: 1.627 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica opredeli občinski praznik, njegovo praznovanje ter 
podeljevanje priznanj Občine Sodražica, kot tudi pogoji, postopek, način podeljevanja nagrad, njihova oblika in 
način vodenja evidence podeljevanja priznanj. Nagrajencu, ki mu je s strani občinskega sveta podeljena "zlata 
plaketa Občine Sodražica" pripada tudi denarna nagrada in sicer v višini ene povprečne mesečne bruto plače v 
Republiki Sloveniji v preteklem letu. Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 
 

2000 - Nadzorni odbor 

Vrednost: 1.953 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne 
strokovne naloge nadzora) 

Vrednost: 1.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine sicer za plačilo nadomestil 
članom in predsedniku nadzornega odbora občine. 
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 
 

3000 - Župan 

Vrednost: 66.761 € 
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01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno 
opravljanje funkcije - podžupan 

Vrednost: 54.863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plačo župana so določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o 
plačah funkcionarjev. Osnovna plača župana občine Sodražica se uvrsti v 49. plačni razred, ne pripadajo pa mu 
dodatki, razen dodatka za delovno dobo v višini 0,33 % za vsako zaključeno leto zaposlitve. V 49. plačni razred 
je župan razvrščen glede na to, da gre za občino od 2001 do 5000 prebivalcev. Skupno planirana sredstva so se 
nanašajo na plačilo osnovne plače, regresa za letni dopust, nadomestila za prehrano, prispevke na plačo. 
Plača podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije se na podlagi zakon o lokalni samoupravi določa v višini 
50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Plačni razred podžupana določi župan ob 
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in sicer gre za 34.- 41. plačni razred. (podžupan občine od 2001 - 
5000 prebivalcev). Podžupan občine Sodražica je s sklepom župana uvrščen v 34. plačni razred.  
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 
Vrednost: 5.048 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se  zagotavljajo sredstva za stroške prevoza župana in podžupana ter sredstva za  stroške 
reprezentance župana. V ta okvir se uvrščajo tudi stroški za reprezentanco občinske uprave, nadzornega 
odbora in občinskega sveta. 
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04008 - Pokroviteljstva občine 
Vrednost: 6.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so vključena sredstva, ki jih župan občine namenja za pokroviteljstva različnih prireditev, 
dogodkov in projektov fizičnih in pravnih oseb. Občina tako sofinancira izvedbo prireditev posameznim 
društvom in zavodom ali pa direktno pokriva stroške preko izstavljenih računov na podlagi določil pravilnika. 
Izbiro in določitev višine podpore odredi župan na podlagi mnenja pristojne komisije. Realizacija je enaka kot 
zadnji rebalans.  
. 
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4000 - Občinska uprava 

Vrednost: 3.029.230 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 
Vrednost: 564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vključevala sredstva za provizijo organizacijam pooblaščenih za plačilni promet (provizija UJP in 
negativne obresti Banke Slovenije. 
Realizacija je bila nekoliko nižja kot zadnji rebalans. 
 

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne 
takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka) 

Vrednost: 2.533 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški navedene postavke predstavljajo stroške, ki jih občina kot provizijo plačuje Komunalnemu podjetju, ki  
pobira od občanov okoljsko dajatev za  onesnaževanje okolja zaradi odpadlih voda in okoljsko dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in za vodenje investicij. Planirana so na osnovi pogodbe, ki jo 
ima občina sklenjeno z Javnimi komunalnim podjetjem. 
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

04016 - Prostorski informacijski sistem občine 
Vrednost: 4.386 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Postavka je vključevala stroške rednega vzdrževanja programa PISO in naročilo izvedbe posodobitve evidenc 
zavezancev za odmero NUSZ. Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
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0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04004 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 1.303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana sredstva za objave občinskih predpisov v Uradnem listu, realizacija je enaka kot 
zadnji rebalans. 
 

04007 - Spletne strani občine 
Vrednost: 1.618 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je svojo spletno stran in celostno podobo sprejela in oblikovala pred desetletjem. Ker se 
tehnologija na tem področju hitro razvija in spreminja, je potrebno obstoječo spletno stran nadgraditi in 
prenoviti oziroma na novo postaviti. V preteklem letu smo tako pristopili k medobčinskemu projektu Naša 
občina, ki vzdržujejo in posodabljajo našo uradno spletno stran. Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 

04020 - Zastave 
Vrednost: 2.743 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica na podlagi veljavne zakonodaje izobeša pred svojimi uradi ter na drugih pomembnih točka 
zastave Republike Slovenije, Evropske unije in Občine Sodražica. Z letošnjim letom se občasno izobešajo tudi 
zastave na pomembnih prometnih mestih z namenom počastitve najpomembnejših državnih praznikov in 
drugih krajevno važnih dogodkov. Realizacija je enaka kot zadnji rebalans.  
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04009 - Občinske prireditve 
Vrednost: 11.505 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica organizira ob državnih in občinskem prazniku prireditve. Sredstva so namenjena pokritju 
različnih stroškov organizacije prireditve (od honorarjev, materialnih stroškov, pogostitve, inforamiranja, itd). 
Realizacija je nekoliko višja od zadnjega rebalansa. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04006 - Sodni odvetniški in notarski stroški 
Vrednost: 509 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana sredstva za odvetniške in notarske storitve. Realizacija je bila enaka zadnjemu 
rebalansu, 
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04013 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov (tudi protokolarnih 
objektov) 

Vrednost: 1.665 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani odhodki na postavki so se nanašali na varovanje in tekoče vzdrževanje poslovne 
zgradbe. Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 

 

04017 - Nakup in obnova poslovne zgradbe - ZADRUGA 
Vrednost: 64.144 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila  v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 
2018 (v prilogi) namenjena za nakup poslovne zgradbe, v kateri naj bi bil tudi sedež občinske uprave. Stavba se 
bo po obrokih odkupila od KGZ Ribnica z.o.o . 
Realizacija je bila enaka kot zadnji rebalans. 

04021 - Stroški poslovne stavbe Zadruga 
Vrednost: 113 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila planirana za tekoče stroške zadruge  
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06017 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 
Vrednost: 641 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva, ki jih občina nameni za plačilo članarine v združenju Zveze občin Slovenije in v 
Skupnost občin Slovenije. Obe omenjeni instituciji opravljata za  člane  vrsto nalog, poleg zastopanja interesov 
pripravlja stališča in predloge občin do zakonskih predlogov, zastopata interese pri sklepanju kolektivnih 
pogodb in organizira razprave o dokumentih.  
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06007 - Plače delavcev občinske uprave ( in ožjih delov občin) 
Vrednost: 128.420 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delo v širši občinski upravi je sistemiziranih pet delovnih mest.  Na tej postavki planiramo sredstva za 
stroške dela vseh zaposlenih: bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno 
uspešnost, prispevke delodajalca na plače. Pri planiranju sredstev za plače je upoštevana trenutno veljavna 
zakonodaja. 
S prenehanjem veljavnosti določil interventne zakonodaje, so se sprostila napredovanja zaposlenih. Prav tako 
so se s 1. 1. 2018 uveljavile višje oz. usklajene premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence. Regres za letni dopust v 2018 se je izplačal najmanj v višini minimalne plače. 
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 
 
 

06008 - Delovanje skupne občinske uprave 
Vrednost: 13.665 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje skupne občinske uprave, katere sedež je v Občini Ribnica. 
Skupna občinska uprava je v letu 2013 pričela s svojim delovanjem, zaenkrat sta zaposlena en inšpektor in en 
vodja, v letu 2014 je bila realizirana tudi zaposlitev redarja. 
 

06009 - Materialni stroški (tudi javna dela, če je izvajalec občina) občinske 
uprave (in ožjih delov občin) 

Vrednost: 49.873 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te dejavnosti se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog občine ter sredstva za nakup potrebnih 
materialnih sredstev 
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 
  

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

06013 - Nakup opreme 
Vrednost: 349 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tehnološki razvoj na področju delovnih metod, informatike in telekomunikacij zahteva stalno posodabljanje 
opreme in naprav. Ocene predvidenih sredstev so  temeljila na oceni cen na tržišču in predvidenem obsegu 
nabav. Sredstva so namenjajo za nakup pisarniške opreme,  računalnikov in telekomunikacijske opreme in 
napeljav ter druge opreme in programov.  
Realizacija je enaka kot zadnji rebalans. 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
Vrednost: 1.740 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani stroški za delovanje civilne zaščite se namenjajo za usposabljanje odgovornih za delovanje CZ. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07007 - Dejavnost gasilskih društev in zveze 
Vrednost: 26.402 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov gasilskih društev in sicer za  gorivo za gasilska vozila, 
gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, 
stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke. 
  

07011 - Investicije v OS gasilstvo - poraba požarne takse 
Vrednost: 5.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev Požarnega sklada so bila  v letu 2018 nabavljena osebna zaščitna sredstva za  
PGD Gora. 

07012 - Kombi GD Sodražica 
Vrednost: 6.294 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica se je odločila finančno podpreti nakup večnamenskega vozila za potrebe PGD Sodražica in 
Občinskega štaba CZ Občine Sodražica. V letu 2018, je bil kombi v celoti odplačan. 
. 

07013 - Program poplavne varnosti 
Vrednost: 17.495 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program predstavlja aktivnosti občine pri zagotavljanju dolgoročne varnosti pred poplavami. Področje sicer 
sodi v državno pristojnost, vendar želi občina na podlagi preteklih izkušen tu igrati v določeni meri aktivno 
vlogo. Sredstva se bo najprej namenilo pripravi strategije za zagotovitev protipoplavne varnosti, nadalje pa 
konkretnim ukrepom. 
 

07017 - Obnova domov PGD 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občini Sodražica deluje pet PGD, ki imajo tudi svoje domove. Ti objekti se uporabljajo tako za potrebe 
gasilstva kakor tudi za druge priložnostne zadeve občanov. Zlasti v krajih izven Sodražica predstavljajo 
pomembno stičišče druženja in kreativnega ustvarjanja med krajani. Zato imajo poseben pomen ne le za 
izvajanje gasilske službe na nekem območju, ampak tudi pri ustvarjanju primernega javnega oziroma 
družbenega življenja. 
V letu 2018 se je predvidevala in tudi realizirala nadaljevanje del pri obnovi doma v Zamostcu.  
 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

70 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11004 - Programi Leader 
Vrednost: 2.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Leader predstavlja četrto razvojno os programa razvoja podeželja. Za njegovo izvedbo se bodo v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada namenjala posebna sredstva za izboljšanje razvojnih možnosti na podeželju. V 
ta namen mora imeti območje, ki kandidira na ta sredstva izdelano lokalno razvojno strategijo, skupaj s 
predlogi projektov, kar naše območje že izpolnjuje (nosilec je Zavod po poteh dediščine) in ustanovljeno obliko 
zasebno - javnega partnerstva za izvedbo teh projektov, to je tako imenovana lokalna akcijska skupina, ki se je 
na tem območju tudi že formirala. Sredstva so namenjena  za delovanje lokalne akcijske skupine za izvedbo 
projektov Leader, ki jih bo občina na podlagi zahtevka nakazala RC Kočevje Ribnica, v okviru katere LAS deluje.   
 
 
 
 
 

11015 - Projekt Leader 
Vrednost: 427 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva planirana in porabljena za izdelavi DIIP za projekt  »AED rešuje življenje« oziroma z 
drugim imenom »skupaj za varni jutri«. 

11029003 - Zemljiške operacije 

11007 - Komasacija Gora 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva planirana in porabljena za izdelavo bruto dodane vrednosti za izvedeno komasacijo 
in agromelioracijo na Gori. 
  
 
  
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11017 - Subvencioniranje Veterine 
Vrednost: 470 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica uvaja subvencioniranje veterinarskih postopkov sterilizacije in kastracije domačih živali zlasti 
psov in mačk. Občina bo subvencionirala dejavnost neposredno preko lokalno pristojne veterinarske postaje v 
Ribnici za svoje občane. Z ukrepom želi občina preko finančne podpore vzpodbuditi ljudi k tem postopkom z 
namenom zmanjšanja stroškov oskrbe zapuščenih živali. 
Realizacija je bila skladna s zadnjim rebalansom.  
 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11012 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake) 

Vrednost: 12.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vzdrževanje gozdnih cest se nanaša na financiranje vzdrževalnih del za ceste v zasebnih in v državnih 
gozdovih na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove RS.  Namenska 
sredstva za financiranje se zagotavljajo iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive ter s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - transferni prihodki iz državnega proračuna. 
Realizacija je bila skladna s zadnjim rebalansom. 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

12005 - DOLB 
Vrednost: 3.813 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za stroške, ki jih je imela občina z vzpostavitvijo ogrevanja na lesno biomaso. V letu 
2018 so nastali stroški v zvezi s svetovanjem za javno naročilo in stroški v zvezi s zaključkom tega projekta.  
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 53.185 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letno vzdrževanje cest obsega: manjše sanacije zgornjega ustroja cest vključno z manjšimi asfalterskimi deli, 
čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (prepusti, kanalete, koritnice), redno vzdrževanje cestnih 
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bankin, košnjo obcestnih brežin in zarasti ter vzdrževanje in nameščanje prometne signalizacije, odbojnih ograj 
ipd. V obseg del sodijo tudi periodični pregledi cest, zavarovanje in, kategorizacija cest. 
V rebalansu se načrtovalo nekoliko manj sredstev za to področje, saj smo v zadnjih nekaj letih obnovili v celoti 
ali delno dobršen del lokalnih cest v naši občini. V okviru predlaganih sredstev je predvideno tekoče delovanje 
javne službe, redna vzdrževalna dela in opremljanje ter izvedbo že načrtovanih del v okviru sanacij tekočega 
vzdrževanja na posameznih odsekih. Realizacija je bila skladna s zadnjim rebalansom. 

 
  

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest -zimska služba 
Vrednost: 117.762 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zimsko vzdrževanje cest obsega: pluženje snega s cestnih površin, posipavanje vozišč proti poledici z mešanico 
soli in peska, pregledno službo ter po potrebi krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso. Stroški zimske 
službe so odvisni predvsem od vremenskih razmer, zato je predvideni znesek le groba ocena, dobljena na 
podlagi izkušenj iz preteklih let. 
Sredstva na tej postavki so se z rebalansom bistveno povečala, kot smo prvotno načrtovali realizacija pa je bila 
enaka kot zadnji rebalans. 
do tu 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13021 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 5.981 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta projekt vsebuje celotno investicijsko urejanje občinskih in javni poti ter javne infrastrukture. V letu 2018 se 
znotraj te postavke načrtuje gradnja servisne ceste pri novem bencinskem servisu v obrtni coni ter začetek 
urejanja križišča za vas Kržeti na Gori. 
 
  

13022 - Investicije vaških odborov 
Vrednost: 1.260 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena urejanju in obnovi posameznih odsekov poljskih poti. Realizacija je bila skladna s 
zadnjim rebalansom.. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13011 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 

Vrednost: 153 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki, so namenjena plačilu stroškov porabe vode v fontani na trgu. 
 

13041 - Svet za preventivo 
Vrednost: 578 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet za preventivo je samostojni organ oziroma posvetovalno telo občine, ki se ukvarja z urejanjem varnosti v 
cestnem prometu v naši občini. Predvidena sredstva so namenjena za nakup promocijskega materiala in 
opreme za ozaveščanje o varnosti v prometu ter za izvedbo aktivnosti (nakup in dodelitev odbojnih kresničk in 
trakov občanom itd). 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13013 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 12.184 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za vodenje, nadzor ter tekoče 
vzdrževanje obstoječega sistema javne razsvetljave in predvidene porabe sredstev za izgradnjo novih sistemov. 
Na podlagi izkušenj iz preteklih let se ocenjuje izvajanje naslednjih dejavnosti: 4022001- električna energija: 
poraba električne energije za obstoječi in dograjen sistem javne razsvetljave po naseljih, 40211- tekoče 
vzdrževanje druge opreme objektov: tekoče vzdrževanje sistema, ki zajema periodične preglede, vodenje 
sistema, popravila sistema ter ostala dela in 4205003-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 
Realizacija je bistveno nižja zaradi prolongacija ker so se nekatera dela v zvezi z JR Jelovec - Pesek izvajala v 
novembru in decembru in plačila zapadejo v leto 2019 

 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13039 - Ureditev centra Sodražica 
Vrednost: 129.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je predvideval skupno izvedbo del rekonstrukcije državne ceste (DRSI) in rekonstrukcijo pločnikov, 
postavitev nove JR, semaforiziranja prehoda za pešce pri OŠ. Projekt se je v letu 2018 zaključil. 
 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva 

Vrednost: 8.552 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, so namenjena za sofinanciranje razvojnega centra Novo mesto, ki ima status regionalne razvojne 
agencije in za sofinanciranje Razvojnega centra Kočevje Ribnica, ki ima status lokalnega podjetniškega centra. 
Znotraj navedene postavke pa so planirana tudi sredstva za izvedbo nekaterih regionalnih projektov, h katerim 
je občina pristopila, npr. štipendije po programu štipendijske sheme. 
Realizacija je skladna s zadnjim rebalansom. 

14021 - Subvencioniranje programov OPZ Ribnica 
Vrednost: 2.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Sodražica, Ribnica in Loški Potok so v letu 2014 sklenile, da s finančno podporo omogočijo nadaljevanje 
izvajanja projekta prvega svetovanja mladim podjetnikom in še nekaj drugih projektnih programov s področja 
pomoči podjetnikom in obrtnikom. 
Realizacija je skladna s zadnjim rebalansom.  
 

14028 - Pokrita tržnica Sodražica 
Vrednost: 84.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je pripravila projekt izgradnje večnamenskega odprtega objekta na mestu nekdanje 
posojilnice. Ta objekt naj bi služil tudi kot pokrita tržnica. Poleg investicijskega dela projekt vključuje pripravo in 
izdajo zbirke receptov jedi z našega območja in film o naših znamenitosti, ki med drugim predstavljajo artikle, 
ki se tržijo in razne tekoče  stroške v zvezi s tržnico. S prvim septembrom smo dali tržnico v najem Komunali 
d.o.o. Ribnica. 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

14020 - Promocija občine 
Vrednost: 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za promoviranje občine v okviru finančne podpore določenim projektom 
preko katerih se promovira tudi občine oz. njena vsebina. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15003 - Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
Vrednost: 2.548 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture. Realizacija je skladna s zadnjim 
rebalansom. 
  

15024 - Kanalizacija Sodražica II. Faza - Zamostec Lipovšica 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt kanalizacija Sodražica Zamostec II. faza predvideva na območju naselja Zamostec izgradnjo fekalne 
kanalizacije, obnovo meteorne kanalizacije, priključek na čistilno napravo, obnova in rekonstrukcija vodovoda 
in priključek na vodovodni sistem Sodražica-Ribnica-Kočevje ter obnovo vodohrana. 
Glavne tehnične značilnosti operacije so: 
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  izgradnja 2.600 m gravitacijskega kanala javne kanalizacije,  
  izgradnja 2 črpališč, 
  izgradnja 2 tlačnih kanalov skupne dolžine 282 m, 
  obnova in rekonstrukcija 2.130 m vodovoda in 
  obnova vodohrana. 
 

15029 - Ureditev centra Sodražica - KANALIZACIJA 
Vrednost: 18.694 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključeval obnovo fekalne kanalizacije v centru Sodražice in se je izvajal skupaj z rekonstrukcijo 
državne ceste. Dokončni stroški projekta bodo nastali še v letu 2019. 
. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16004 - Prostorski dokumenti 
Vrednost: 3.634 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za projektno dokumentacijo za investicijske projekte okoljske 
infrastrukture, DOLB in LEK ter pripravo OPN. Načrtuje se tudi priprava ustrezne dokumentacije za izgradnjo 
vrtine Globel kot navezava na projekt SORIKO. 
 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

16007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 
Vrednost: 5.931 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so  predvidena sredstva za manjša investicijska dela na področju vzdrževanja vodovodnih 
sistemov, ki jih upravlja JP Hydrovod Kočevje ter sofinanciranje investicijskega vzdrževanja lastnih vodovodov 
po Operativnem programu oskrba s pitno vodo. V letu 2018 so nastali stroški za vključitev HP Žimarice v 
obratovanje. 
 
 

16035 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov izdaje projektnih pogojev, ki jih za Občino Sodražico 
izdaja Hydrovod d.o.o. Kočevje. 
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16039 - Subvencioniranje vode 
Vrednost: 8.019 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javno podjetje Hydrovod upravlja z javno vodovodno infrastrukturo v naši občini. Sredstva na tej postavki so 
namenjena subvencioniranju omrežnine občanov v višini 15%.  

16042 - Oskrba s pitno vodo Sodražica-Ribnica-Kočevje 
Vrednost: 1.135.433 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Sodražica, Ribnica in Kočevje so že pred leti pristopile k pripravi skupnega projekta "rekonstrukcija 
regionalnega vodovoda Podklanec - Kočevje. V letu 2011 so vse tri občine pripravile potrebno dokumentacijo 
za vlogo za pridobitev sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada. Za leto 2012 je bila načrtovana izdelava 
projektne dokumentacije ( PGD, PZI) za celotni regionalni vodovod z novimi priključki na območju občine 
Sodražica, v letu 2013 pa je začetek rekonstrukcije regionalnega vodovoda. Projekt naj bi se predvidoma 
zaključil v letu 2015  oz. v letu 2016, če bo projekt pridobil sofinancerska sredstva iz Finančne perspektive 2014 
- 2020. Vendar se zaradi finančne krize države projekt ni začel izvajati v prvotno začrtani dinamiki ampak se bo 
na podlagi odločitve o podpori SVRK izvedel v časovnem obdobju 2016 2019, se pravi v novi finančni 
perspektivi. 
Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica Ribnica Kočevje bo z izboljšavo in izgradnjo vodovodnega 
sistema, čistilnih naprav, črpališč in vodohranov ter priključitvijo novih prebivalcev prispeval k zagotovitvi 
ustrezne infrastrukture za oskrbo z varno in zdravo pitno vodo. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe s 
pitno vodo na območju občin Kočevje, Ribnica in Sodražica.  
Projekt obsega izgradnjo skupno 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrane in 3 čistilne 
naprave za pitno vodo.  
      Celotna vrednost investicije znaša 25.265.791 EUR brez davka na dodano vrednost. Stopnja primanjkljaja v   
financiranju je 87,40%. Celotni upravičeni stroški so ocenjeni na 25.265.791 EUR. Delež sofinanciranja celotne 
investicije s strani EU Kohezijskega sklada je 74,29 % oz. 18.769.956 EUR, 13,11% oz. 3.312.345 EUR bo 
financirano s strani državnega proračuna ter 12,60% oz. 3.183.490 EUR s strani občin.  
Financiranje s strani EU Kohezijskega sklada po občinah bo:  
- za občino Kočevje 10.174.787 EUR,  
- za občino Ribnica 5.897.694 EUR,  
- za občino Sodražica 2.697.474 EUR.  
Prispevek občin bo:  
- občina Kočevje 1.725.701 EUR,  
- občina Ribnica 1.000.282 EUR,  
- občina Sodražica 457.506 EUR.  
Prispevek državnega proračuna po občinah bo:  
- za občino Kočevje 1.725.701 EUR,  
- za občino Ribnica 1.040.770 EUR,  
- za občino Sodražica 476.025 EUR.  
Upravičenost sofinanciranja s strani EU Kohezijskega sklada se oceni glede na finančno donosnost naložbe, ki 
se lahko oceni z oceno sedanje neto finančne vrednosti in finančne interne stopnje donosa naložbe (FNPV/C in 
FRR/C). Ti kazalniki kažejo, kako se lahko z neto prihodki povrnejo stroški naložbe, ne glede na to, kako se ti 
financirajo. Da se za projekt lahko zahteva prispevek iz skladov, mora biti FNPV/C negativen, FRR/C pa nižji od 
diskontne stopnje. Izračun finančne neto sedanje vrednosti investicije je v predmetnem projektu negativen (-
16.445.257 EUR), finančna interna stopnja donosa brez Kohezije pa je -5,80%.  
Z upoštevanjem družbenih koristi, ki jih bo projekt ustvaril pa lahko ugotovimo, da je dosežena pozitivna 
ekonomska neto sedanja vrednost projekta (10.081.346 EUR), ekonomska interna stopnja donosa (9,04%) pa 
presega upoštevano ekonomsko diskontno stopnjo (5%). 
Zaradi večje realizacije del v okviru projekta SORIKO v tekočem letu, ko se projekt praktično zaključuje, se 
povečuje tudi poraba sredstev.  
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16043 - Oskrba občanov z vodo 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za dovoz vode občanom. 
 

16048 - Oskrba z vodo - NOVA ŠTIFTA 
Vrednost: 157 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za poplačilo porabe vode Frančiškanskemu samostanu kot nadomestilo za najem 
zemljišča, kjer stoji  javna vodovodna infrastruktura. 
 

16049 - Ureditev centra Sodražica - VODOVOD 
Vrednost: 19.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so nastali stroški v zvezi z vodovodom v sklopu projekta rekonstrukcije državne ceste v centru 
Sodražice. Dokončni stroški za ta projekt bodo še v letu 2019. 

16051 - Oskrba s pitno vodo Sodražica 2 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica se je odločila, da v kolikor ne bo ustreznih razpisov za sredstva za izgradnjo kanalizacije in 
vodovoda Zamostec (v okviru projekta Kanalizacija Sodražica II. Faza), da pristopi k ločeni investiciji, prioritetno 
z obnovo vodovoda. Stroški so nastali v zvezi z izdelavo DIIP za ta projekt. 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16008 - Vzdrževanje socialnih grobov 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko so zagotovljena sredstva za urejanje grobov padlih v času druge Svetovne vojne, katero 
storitev opravlja lokalna ZZB NOB Sodražica. V letu 2018 so bili stroški nekoliko višji zaradi obnove spominskih 
plošč na zdravstveni postaji v Sodražici. 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

16010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, 
parki, otroška igrišča, kampi.) 

Vrednost: 2.942 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tem okviru so predvidena sredstva za urejanje in vzdrževanje zelenic ter zasaditev primernega cvetja in 
zelenja. 
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16039004 - Praznično urejanje naselij 

16012 - Praznična okrasitev naselij 
Vrednost: 6.069 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za novoletno okrasitev s svetlobnimi 
telesi. 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

16032 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (obratovalni stroški, 
zavarovanje, upravljanje) 

Vrednost: 1.584 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica ima v lasti sedem stanovanj, od tega se štiri oddajajo v neprofitni najem. Sredstva so 
namenjena za njihovo upravljanje in tekoče vzdrževanje. Stanovanjski upravnik je podjetje SPL d.d. Ljubljana, 
od letošnjega leta tudi Recinko d.o.o. Kočevje. 
  

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16001 - Stroški urejanja občinskih zemljišč 
Vrednost: 31.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva, ki jih občina plačuje  za komunalnega delavca, ki ureja in čisti občinska zemljišča, 
stroški v zvez z vozilom, ki ga uporablja komunalni delavec, stroški povezani z nabavo sredstev potrebnih za 
opravljanje del,  stroški notarjev za overitev pogodb v zvezi z zemljišči, stroški odmer in cenitev občinskih 
zemljišč. Realizacija je skladna s zadnjim rebalansom. 

16069002 - Nakup zemljišč 

16027 - Nakup kmetijskih zemljišč 
Vrednost: 1.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup kmetijskih zemljišč v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Sodražica (v prilogi). Realizacija je skladna s zadnjim rebalansom. 
 
Odkupila so se naslednja kmetijska zemljišča: 
 

Parc. št. Površina v m2 k.o. Kupnina v EUR 

876/4 3 1614-Slemena 6,18 
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877/2 9 1614-Slemena 18,54 

881/4 245 1614-Slemena 504,70 

881/7 31 1614-Slemena 63,86 

913/2 6 1614-Slemena 12,36 

915/4 97 1614-Slemena 199,82 

915/5 11 1614-Slemena 22,66 

915/7 33 1614-Slemena 67,98 

881/8 94 1614-Slemena 193,64 

1616/4 552 1621-Gora 338,00 

1616/5 1 1621-Gora 300,00 

Skupaj 1.728,00 

 
 

16029 - Nakup stavbnih zemljišč 
Vrednost: 56.362 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za nakup zemljišč glede na Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 
Sodražica. 
 
Odkupila so se naslednja stavbna zemljišča: 
 

Parc. št. Površina v m2 k.o. Kupnina v EUR 

1746/4 159 

1619-Sodražica 
 
 
 
 

19.337,00 1842/10 32 

1740/5 567 

4.775,00 2616/5 67 

*148/3 604 

32.250,00 
 

*148/6 82 

2527/29 665 

Skupaj  56.362,00 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 
Vrednost: 4.829 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Občina Sodražica je kot soustanovitelj Zdravstvenega doma Ribnica dolžna sofinancirati skupne investicije. V 
letu 2018 se je nabavil avtomatski merilnik za merjenje gleženjskega indeksa in kartončne omare. 
 

17012 - Ginekolog 
Vrednost: 2.765 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zdravstveni dom Ribnica se že dalj časa spopada s pomanjkanjem določenih vrst zdravniškega kadra. Mednje 
sodi tudi ginekologija. Da bi si ZD Ribnica dolgoročno zagotovil specialistično usposobljen kader so župani občin 
ustanoviteljic sprejeli sklep, da se v ZD zaposli kandidatka, ki bo opravljala specializacijo ginekologije in nato se 
redno zaposlila kot ginekologinja. Ker ni mogoče zagotoviti sredstva za štipendiranje specialističnega študija iz 
naslova zdravstvenega zavarovanja, bodo štipendijo zagotovile občine iz svojih proračunov. 
 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17009 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 
Vrednost: 6.343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prispevek za zdravstveno varstvo občanov je prispevek (obvezno zdravstveno zavarovanje), ki ga občina plačuje 
na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za občane, ki imajo stalno prebivališče v občini in so 
upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri 
čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno 
zavarovanje. 
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

17008 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 2.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna zagotavljati 
mrliško pregledno službo na svojem območju. Naloge mrliško pregledne službe, njeno organizacijo in delo 
določa Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Postavka vključuje tudi stroške 
prevoza na obdukcijo in storitve obdukcije za prebivalce občine Sodražica. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

18013 - Dejavnost knjižnice 
Vrednost: 23.179 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva namenjena zagotavljanju knjižnične dejavnosti, kot nam nalaga 
Zakon o knjižničarstvu in po odloku o ustanovitvi Knjižnice Miklova hiša Ribnica. 
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18014 - Nakup knjig za splošne knjižnice 
Vrednost: 3.446 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nabavi knjižničnega gradiva, dnevne in mesečne periodike ter avdiovizualnega 
materiala, ki je na voljo v knjižnici v Sodražici. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18023 - Programi kulturnih društev 
Vrednost: 9.995 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Programi, projekti in delovanje kulturnih društev bo financirano na podlagi javnega razpisa. Z izvajalci letnega 
programa kulture so bila  za razdelitev sredstev podpisane letne pogodbe. 
 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18025 - Programi lokalnega radia in televizije 
Vrednost: 9.936 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva navedene postavke  se skladno z letnimi pogodbami namenjajo za obveščanje občanov prek  obvestil 
na območnem radiu Univox, Radio Urban in R kanal. 
 

18027 - Izdajanje občinskega časopisa 
Vrednost: 8.549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru navedene postavke občina financira izdajo praviloma šestih številk občinskega glasila Suhorobar letno 
in sicer za tiskanje glasila, plačila avtorskih honorarjev za lektoriranje glasila, stroške  za plačilo urednika in 
uredniškega odbora. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18068 - Projekt jubilej 800 
Vrednost: 4.779 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leta 2020 obeležujemo 800 letnico omembe Sodražica in Vinic, kar predstavlja prvo pisno omembo katerega 
izmed krajev v naši občini. Župan se je odločil, da za obeležitev tega dogodka skliče posameznike v odbor za 
pripravo tega programa. Sklicani odbor se je odločil, da v okviru obeležitve pripravimo tudi monografijo o 
Sodražici, ki bo obravnavala zgodovino Sodražice in sedanje življenje. V projekt je vključenih poleg domačih 
ljudi tudi nekaj strokovnjakov z univerzitetnih oziroma akademskih krogov, ki naj bi obdelali strokovno 
zahtevnejša področja. Za urednika knjižnega dela je bil imenovan mag. Ludvik Mihelič. Sredstva na postavki so 
bila porabljena za sejnine udeležencev odbora in drugimi operativnimi odhodki v zvezi s tem projektom. 
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1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

18036 - Pomoč verskim skupnostim 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skrb za kulturno dediščino se odraža predvsem v vzdrževanju in obnovi sakralnih objektov. Na našem področju 
se nahaja reprezentančni sakralni objekt to je Marijina cerkev na Novi Štifti, ki je ob enem tudi osrednja 
turistična točka v občini, ki vsako letu privabi tisoče turistov. Poleg farnih cerkva v Sodražici in na Gori in 
podružničnih cerkva dopolnjujejo sakralno dediščino še številne kapele, ki so praviloma vse skrbno urejene.  
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

18062 - Sofinanciranje programa športa 
Vrednost: 27.385 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in letnega programa športa ter pokroviteljstva občine 
posameznega kluba za uporabo športne dvorane.  
 

18067 - Športna dvorana 
Vrednost: 60.477 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje in vzdrževanje športne dvorane (hišnik, čiščenje, ogrevanje, 
električna energija in voda, odvoz smeti in redno ter investicijsko vzdrževanje). Realizacija je skladna s zadnjim 
rebalansom. 
  

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

19001 - Dejavnost javnih vrtcev 
Vrednost: 403.599 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
vrtcu v Sodražici  in v ostalih vrtcih, v katerih imajo občani občine Sodražica vključene svoje otroke. Javno 
službo na področju predšolske vzgoje v občini Sodražica izvaja Osnovna šola Sodražica. V skladu z Zakonom o 
vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena 
programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina 
ustanoviteljica je dolžna zagotavljati razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi  sredstva za izvajanje javne 
službe v primeru, da je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje 
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posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sredstva za 
rezervacije (neprekinjena odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca) in sredstva za  nadomeščanje 
morebitne daljše bolniške odsotnosti. Realizacija je skladna s zadnjim rebalansom. 
 

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
Vrednost: 4.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca. 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je dolžna  kot ustanoviteljica pokrivati materialne stroške v OŠ Sodražica. Zagotovljena 
sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (tekoče vzdrževanje, ogrevanje, 
komunalno dejavnost, za nakup učnih pripomočkov, stroškov poštnih storitev, stroškov nabave pisarniškega 
materiala, zavarovanje in druge storitve), za sredstva dodatnih dejavnosti, za zimsko šolo v naravi,  za varstvo 
vozačev in za tekmovanje učencev.  
 

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - mobilni specialni pedagog 
Vrednost: 2.081 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva n postavki so namenjena za dodatno dejavnost mobilnega specialnega pedagoga. Dejavnost 
specialnega pedagoga se že vrsto let zagotavljata kot nad standard, saj  se je to izkazalo za učinkovito tako v 
šoli kot v vrtcu. Pri slednjem se na ta način izognemo dodatnim stroškom, ki bi jih sicer imeli z zagotavljanjem 
standarda, ki ga moramo zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami (usmeritev z odločbo). Realizacija je 
skladna s zadnjim rebalansom. 
 
  
 
 

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šolah 
Vrednost: 15.101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, katerih 
ustanovitelj je. Z zagotavljanjem teh sredstev se zagotavlja nemoten in postopoma bolj sodoben učni proces, ki 
ga šola izvaja. V letu 2018 je bilo največ teh sredstev porabljenih za opremljanje novih oddelkov. 
 

19039 - Dodatni programi v OŠ (varstvo vozačev, spremljevalec) 
Vrednost: 12.572 € 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

84 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za izvajanje nadstandardnih programov v OŠ Sodražica (fakultativni pouk 
nemščine, spremljevalec gibalno oviranih otrok, varstvo vozačev...) 
 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

19011 - Materialni stroški v glasbeni šoli 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je v skladu za Zakonom o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati 
glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za 
investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za investicije. Z odlokom o ustanovitvi javnega 
zavoda Glasbena šola smo sprejeli soustanoviteljstvo glasbene šole, v njem pa je tudi opredeljeno, da se višina 
sredstev zagotavlja v deležu, dogovorjenem v delilnem sporazumu.  
  

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

19041 - Večgeneracijski center SKUPAJ 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje projekta večgeneracijskega centra Skupaj, ki deluje 
tudi v naši občini. 
 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19028 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
Vrednost: 99.681 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
zagotavljati sredstva za prevoze osnovnošolskim učencem v skladu s 56. člena Zakona o osnovni šoli. To so 
učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, katerih pot v šolo ni varna za pešce oz. katerih pot je ogrožena od 
velikih zveri. V primeru, da gre za organiziranje prevoza izključno zaradi ogroženosti od velikih zveri, 
uveljavljamo pri Ministrstvu za šolstvo in Šport. Poleg tega pa imajo v skladu s Zakonom o osnovni šoli  otroci s 
posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov za dodatno strokovno 
pomoč, prilagojene izobraževalne programe ali poseben program vzgoje in izobraževanja, pravico do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od  šole. V postavki so vključena sredstva 
tudi za ta namen. 
 

19036 - Šolski kombi 
Vrednost: 11.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevoze šolskih otrok, ki zaradi oddaljenosti (prevelika razdalja pot do šole, nevarnost divjih zveri) v naši občini 
opravlja sama šola (kombi, ki ga vozita hišnika) in izbrani pogodbeni prevoznik (avtobusni prevozi). Za izvajanje 
tega programa v okviru same šole je potrebno zagotoviti prevozno sredstvo, ki ga zagotovi občina. V letu 2018 
se je odplačal drugi del kombija, ki je bil nabavljen v letu 2017. 
  
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 4.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina že od leta 2000 izkazuje pozornost do novorojenčkom in njihovim staršem s stalnim prebivališčem v 
naši občini z denarnim prispevkom in v primeru prvorojenega otroka še dodatno s knjižnim darilom. V letu 
2007 je občinski svet sprejel nov, nekoliko povečan denarni znesek. Skupna planirana sredstva so določena na 
osnovi statistike rojstev v preteklem obdobju. 
  

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov 
Vrednost: 81.743 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V posebnih zavodih je nastanjenih več občanov - invalidnih oseb, starejših od 18 let, za katere je potrebno 
zagotoviti sredstva za plačilo ali doplačilo oskrbnin po zakonu. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
Vrednost: 28.268 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je na podlagi 3. alineje 99. člena Zakona o Socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za stroške 
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. 
Višina subvencije za oskrbnino je določena na osnovi odločb Centra za socialno delo. Sredstva so planirana 
glede na trenutno stanje, ki pa se med letom lahko bistveno spremeni. 

20011 - Storitev pomoč na domu 
Vrednost: 20.984 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je na podlagi 1. alineje 99. člena Zakona o Socialnem varstvu  dolžna zagotavljati izvajanje storitev 
pomoč na domu. Pomoč na domu je namenjena invalidnim osebam in osebam starejšim od 65 let z namenom 
nadomestiti institucionalno varstvo. Nedvomno je ta oblika zagotavljanja socialne varnosti starejših in 
invalidnih oseb finančno bolj ugodna, poleg tega pa omogoča občanom, da čim dlje ostanejo na svojih 
domovih.  

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Vrednost: 8.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Upravičenci do subvencionirane stanarine se ugotavljajo skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev.  
  

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega 
varstva (Rdeči križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, 
paraplegikov ipd) 

Vrednost: 5.386 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva za delovanje društev na področju sociale in sicer na osnovi 
Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 
41/08). Gre za financiranje neprofitnih in prostovoljnih organizacij, ki imajo v svojih programih opredeljene 
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske naših občanov in so se  prijavili na razpis.  
  
 

20020 - Delovanje rdečega križa 
Vrednost: 1.400 € 

Občina na tej postavki zagotavlja sredstva za delovanje rdečega križa. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, so zagotovljena za  delovanje lokalne organizacije Rdečega križa. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam 
Vrednost: 2.650 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljena sredstva na postavki se nanašajo na plačilo obresti od  dolgoročnih kreditov ki jih je občina najela v 
preteklosti.  
 

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov - seznam 
Vrednost: 1.004 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 smo se tudi že kratkoročno likvidnostno zadolžili na postavki so bila zagotovljena sredstva za 
obresti na podlagi amortizacijskega načrta, ki nam  ga je posredovala Delavska hranilnica pri kateri smo se 
zadolžili. 
 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22004 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje 
kredita, nadomestilo za vodenje kredita) 

Vrednost: 284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za stroške povezane z zadolževanjem. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

23001 - Proračunska rezerva 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu občine se 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 1,5% prejemkov proračuna.  

Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo 
leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se 
sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o 
uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. 
V letu 2018 se je v proračunsko rezervo Izločilo 3.000,00 EUR. 
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se v skladu z zakonodajo in ekonomsko klasifikacijo izkazujejo prejeta sredstva od 
vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih deležev in kupnine iz naslova privatizacije ter vsa sredstva danih posojil, nakup 
kapitalskih deležev in poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije. Občina Sodražica  v letu 2018 v računu finančnih 
terjatev in naložb ne izkazuje vrednosti. 
 
 

RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov 
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V računu financiranja se prav tako prikazujejo načrtovane spremembe 
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2018 se  je Občina Sodražica na novo dolgoročno 
zadolžila za 80.330 EUR, in sicer povratna sredstva ki jih omogoča 23.člen Zakona o financiranju občin. Odplačevala je  
kredit najet pri NLB v višini 13.830 EUR, ki ga je najela v letu 2006 za potrebe dograditve Zdravstvene postaje, kredit, ki ga 
je najela preko razpisa pri Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu za izgraditev Športne dvorane in razširitev vrtca,  
v višini 57.143 EUR, kredit ki ga je  najela v letu 2017 pri UnicreditBank za ureditev  centra Sodražica, v višini 1.851,85 EUR 
in povratna sredstva dobljena po 23. členu ZFO najeta v letu 2016, v višini 4.994,20 EUR.  
Proračunski primanjkljaj je znašal 58.533,00 EUR. Sredstva na računih so se zmanjšala za 7.793,76 EUR. 
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2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

1. splošni del 

• predstavitev občine, 

• kratek opis njenega razvoja, 

• predstavitev njenega vodstva, 

• predstavitev njenih pomembnejših organov, 

• kratek pregled dejavnosti in 

• kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na njeno delovanje, 

2. posebnega dela 

• opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov in 

• poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  

3. zaključni del 

• datum sprejetja letnega poročila v pristojnem organu, 

• datum in kraj nastanka letnega poročila in 

• osebe, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila. 
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I. SPLOŠNI DEL 
 
1.1 Osnovni podatki o občini 
 
Naziv:        OBČINA SODRAŽICA 
Naslov:      Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica 
Matična številka:     1358154 
Davčna številka:     SI 97149667 
Številka proračunskega uporabnika:   76783   
Transakcijski račun:     01379-0100005681, odprt pri UJP  
       Novo mesto    
Telefon:      01-8366-075 
Fax:       01-8371-004 
Elektronski naslov:     obcina@sodrazica.si 
Spletna stran občine:     www.sodrazica.si 
Površina  občine:     49,5 km2 
Število prebivalcev:     2.271 (na dan 1.1.2017, vir SURS) 
Število naselij:      23 
 
Občina Sodražica je bila ustanovljena leta 1998 z izločitvijo iz Občine Ribnica. Meji na občine Loški 
Potok, Bloke, Velike Lašče in Ribnica. Razprostira se na 49,5 km² površine, na kateri v 23 naseljih po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenija za leto 2013 živi 2263 prebivalcev. V občini je 849 
hišnih številk.  
 
Občino Sodražica sestavljajo naslednja naselja: Betonovo, Brlog – del, Globel, Janeži, Jelovec, Kotel, 
Kračali, Kržeti, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Novi Pot, Petrinci, Podklanec, Preska, Ravni Dol, 
Sinovica, Sodražica, Travna Gora, Vinice, Zamostec, Zapotok, Žimarice.  
Naselja so večinoma v nižinskem delu ob glavnem vodotoku Bistrica in njenih pritokih, deset vasi in 
zaselkov pa leži v pasu od 800 do 900 m nadmorske višine. Sodraška dolina zavzema severno zahodni 
del Ribniške doline. Prične se v povirju Bistrice pod Boncarjem, nadaljuje se proti jugovzhodu in se 
razširi v koritasto kraško dolino z ravnim dnom in rahlo dvignjenimi robovi med dvema 
prelomnicama ob Veliki in Mali gori. Pobočja se ponekod zelo strmo dvigajo nad dolino. Najvišji 
predel je Travna Gora. Območje Gore, ki obsega pet vasi, ločenih od ostalih naselij, ima obsežne 
travnate planjave, ki se nadaljujejo proti občini Loški Potok. Z južne strani se pobočja strmo spuščajo 
proti Bistrici. Severno stran doline pa obdaja precej manj strma pokrajina Slemena, ki predstavlja 
prijazen, valovit svet s številnimi grapami in soteskami. 32,49 % površine občine je v območju Nature 
2000, od tega pretežni del predstavlja območje Travne gore kot del Velike gore. 
 
Občina Sodražica leži izven glavnega slovenskega cestnega in železniškega koridorja, zato ima dokaj 
odročno lego. Od  Ljubljane je oddaljena 45 km, od Kočevja 27 in Cerknice 30 km. 
 
V Občini Sodražica je organizirano osnovnošolsko izobraževanje in predšolska vzgoja in varstvo v 
okviru Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja, kjer deluje osnovna šola in vrtec. V šolski okoliš Osnovne 
šole Sodražica spada tudi podružnična šola Sveti Gregor, ki je teritorialno locirana v občini Ribnica, ki 
pokriva tudi del finančnih obveznosti. Predšolska vzgoja je organizirana v enoti vrtca pri OŠ 
Sodražica. V letu 2018 oziroma v šolskem letu 2017/18 je obiskovalo vrtec 156 otrok (142 na začetku 
leta, 14 tekom leta) v devetih oddelkih v starosti od 1 do 6 let v enoti vrtca pri šoli, ob koncu šolskega 
leta 2017/2018 smo imeli vpisanih 145 otrok,  pouk je obiskovalo 254 učencev matične in 

podružnične šole, skupaj je bilo• oblikovanih 12 oddelkov, in sicer 10 na matični šoli in 2 kombinirana 
1.(9), 2. (9) ter 3.(9) in 4(9) na Podružnični šoli dr Janeza Evangelista Kreka. 
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Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v sklopu zdravstvene postaje Sodražica, ki deluje v 
okviru Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica. V Sodražici tako redno delujeta zdravnica 
družinske medicine in zobozdravnica z osebjem. V Sodražici se nahaja tudi podružnična lekarna 
Javnega zavoda Lekarna Ribnica. 
 
Občina Sodražica nima ustanovljenih ožjih delov lokalnih skupnosti. 
 
Območje občine se ponaša z pomembno kulturno in naravno dediščino. Najpomembnejši kulturni 
spomenik je zagotovo romarska cerkev sv. Marije Vnebovzete pri Novi Štifti, ki velja s tremi zlatimi 
oltarji in izbrano baročno arhitekturo za biser slovenskega baroka. Nova Štifta je z odlokom 
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Med drugo kulturno dediščino sodijo še 
Maticova Etno hiša v Ravnem Dolu, Fallerjeve orgle v podružnični cerkvi sv. Marka nad Zapotokom, 
ostanki rimskega zidu in drugi. Med naravne znamenitosti pa prištevamo sotesko Kadice, območje 
Travne gore s planinskim domom, stoletne lipe pri Novi Štifti. 
 
 
1.2. Opis razvoja občine 
 
Občina Sodražica je nastala z reformo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in pridobila status 
občine v letu 1998, s poslovanjem je pričela leta 1999. Je pravna oseba javnega prava s pravico 
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Tako kot vse občine samostojno 
opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z 
zakonom. 
 
Ustanovitev lastne občine se je pokazala kot dobra odločitev, saj se je kmalu odrazila v opaznih 
razvojnih korakih. Posodobitev okoljske in prometne infrastrukture, izgradnja posameznih kanalizacij 
in vodovodov, investicije v novo športno dvorano, šolo in vrtec, investicija v sodobno opremljeno 
zdravstveno postajo ter v rekonstrukcijo trga v Sodražici, razvoj vaških jeder, so le nekatere izmed 
pomembnejših investicij v desetletnem obstoju občine. Prednost samostojne občine se kaže tudi v 
precejšnjem povečanju aktivnosti na področju društvene dejavnosti. 
 
Glede na vse že izvedene investicije in druge aktivnosti ter načrt razvojnih programov za prihodnja 
leta, lahko ugotovimo, da ima delovanje samostojne Občine Sodražica pomembno vlogo pri 
ohranjanju, razvoju in napredku tega območja. Zlasti je pomembna naloga občine pri zagotovitvi 
ustrezne okoljske, prometne in družbene infrastrukture, ki jo zahtevajo potrebe sodobnega časa ter 
domači in evropski standardi in predpisi.    
 
 
1.3. Predstavitev vodstva občine 
 
Občino predstavlja in zastopa župan. Župan je izvoljen na neposrednih, splošni in tajnih volitvah. 
Njegov mandat traja štiri leta.  
Župan občine: Blaž Milavec. Funkcijo opravlja poklicno. 
 
V skladu s Statutom Občine Sodražica so njegove pristojnosti naslednje:  

• Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge 
akte iz pristojnosti občinskega sveta, 

• Izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja 
občinskega proračuna, 

• Skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, 
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• Odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega 
premoženja občine, 

• Skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, 

• Predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in 
notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju 
oziroma sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave 
za te naloge, 

• Imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave, 

• Opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut. 
V skladu z zakonom pa župan odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. 
 
Podžupan občine: Andrej Pogorelc. 
Direktorica občinske uprave: Darja Vetrih. 
 
 
1.4. Predstavitev drugih organov občine 
 
V skladu z 9. členom Statuta Občine Sodražica so organi občine: 

• občinski svet, 

• župan in 

• nadzorni odbor. 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski 
svet šteje devet članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Odbori in komisije občinskega 
sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet ima naslednje odbore in komisije: 

• Odbor za družbene dejavnosti, 

• Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, 

• Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, 

• Statutarno-pravna komisija, 

• Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima tri člane, ki jih imenuje občinski 
svet. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. Aktualni 
predsednik nadzornega odbora je Jože Drobnič. V skladu z zakonom ima nadzorni odbor naslednje 
pristojnosti: 

• Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine. 

• Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna. 

• Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Delo organov občine je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih 
organov, predvsem z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in 
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v 
dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti se objavljajo v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
1.5. Dejavnost občine 
 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene s statutom in zakonom, zlasti 
pa:  

• normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
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• upravlja občinsko premoženje, 

• omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 

• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 
stanovanj, 

• skrbi za lokalne javne službe, 

• zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, 

• pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in 
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 

• pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, 

• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 

• upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in 
kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 
površine ter ureja promet v občini, 

• skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, 

• ureja javni red v občini. 
 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo področni zakoni in podzakonski akti 
ter odloki in pravilniki, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
 
 
6. Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje občine 
 
Na razvoj občine vplivajo razvojne usmeritve in politika same občine ter razvoj gospodarstva. Na 
območju občine je bilo na dan 31.12. 2018 po podatkih Statističnega urada RS 146 registriranih 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, največ s področja predelovalnih dejavnosti. Poleg 
navedenih pomemben delež predstavljajo tudi podjetja, ki ima sicer svoj sedež izven občine vendar 
delujejo s svojimi enotami na področju občine. Za občino je še vedno značilna suhorobarska oziroma 
lesna dejavnost, to je tako izdelava kot prodaja izdelkov ti. »suhe robe«, ki se statusno pojavlja v 
različnih oblikah, od samostojnega podjetništva do dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Suha roba je 
tudi geografsko zaščitena. 
Želja občine je okrepiti domačo obrt, zlasti na področju lesne panoge, zato pripravlja določene 
podporne projekte. Prav tako želimo okrepiti razvoj turizma. Drugače pa ugotavljamo, da na 
območju naše občine zaenkrat ni večjih gospodarskih problemov, ki bi bistveno vplivali na slabše 
gospodarsko in socialno stanje. Tudi na področju brezposelnosti ni prišlo v zadnjih letih do 
povečanja, tako da se brezposelnost v občini giblje v okvirjih, ki so pod povprečjem države 
(november 2018: 5,7 % stopnja na območju občine Sodražica, na nivoju države 7,9%). Kljub eni 
najnižjih stopenj zaposlenosti v regiji in tudi državi, pa je večina delovno aktivnega prebivalstva 
zaposlena izven občine, največ v okolici, zlasti v Ribnici.  
 
Občina Sodražica se zaveda razvojne vloge v tem prostoru, glede nato, da je območje odmaknjeno 
od osrednjih koridorjev in razvojnih osi države. Strategija razvoja občine temelji na treh stebrih. Prvi 
steber predstavljajo ljudje, njeni prebivalci. Z zagotavljanjem primerne ravni kakovosti javnih služb in 
programov, ki jih le-te izvajajo, se zagotavlja osebno in družbeno rast ter vsestranski razvoj 
posameznika in skupnosti. Občini je prvenstveno, da omogoči ustrezne pogoje za to. Drugi steber je 
postopna izgradnja in razvoj celotne infrastrukture. Znotraj tega stebra je prvi cilj izgradnja osnovne 
prometne, okoljske in družbene infrastrukture na podlagi postavljenih prioritet, ki temeljijo na 
nujnosti in v korekciji pragmatičnega načela zmožnosti (izvedbene, finančne itd). Tretji steber 
predstavljajo programi, ki sledijo politiki dolgoročnega postopnega ekonomskega razvoja v smeri 
skupnosti, ki temelji na tradiciji, a usmerja pogled v zeleni digitalno pogojeni jutrišnji svet. Na 
temelju te strategija se določajo srednjeročni in kratkoročni plani. Zavedajoče se lastne finančne in 
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operativne omejenosti, se občina projektno in institucionalno povezuje na posameznih področjih z 
ostalimi občinami. Predvsem pa svojo razvojno usmeritev gradi na sredstvih izven svojega področja, 
zlasti na sredstvih iz državnega proračuna in skladov EU, z namenom čim manjšega ali vsaj čim 
kasnejšega obremenjevanja prebivalstva samega (npr. preko previsokih prispevkov in drugih 
obdavčitev). Zato občina v zadnjih letih vodi pomembne investicijske projekte, za katere pridobiva 
sredstva tako iz državnega kot iz evropske proračuna. Pri realizaciji vodilnih investicij Občina še 
naprej računa na velik del sofinancerskih sredstev pridobljenih preko resornih ministrstev s strani 
Evropske Unije. Na ta način računamo na ugoden vpliv monetarnih in drugih dejavnikov s strani 
evropskih sredstev (kohezija, regionalne spodbude,..) ob ustreznem zagotavljanju lastnega 
sofinancerskega deleža in kvalitetni pripravi projektov.  
 
II. POSEBEN DEL 
 
2.1. Poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov občine za leto 2018 
 
Temeljni akt občine je Odlok o proračunu občine, ki je hkrati delovni in finančni program občine za 
obdobje enega leta. V proračunu se vsako leto določijo cilji in programi ter naloge občine.  
Proračun za leto 2018 je bil pripravljen na osnovi izračuna primerne porabe in zneskov finančne 
izravnave za leto 2018. Odlok o proračunu Občine Sodražica  je bil sprejet na 15.redni seji dne 
19.04.17 (UL 23/2017) potem pa sta bila še dva rebalansa in sicer prvi rebalans je bil sprejet na 19. 
redni seji dne 21.02.18 (UL 13/2018),  drugi rebalans pa je bil sprejet na 1. izredni seji dne 
13.12.2018 (UL 81/2018) vmes pa je bilo po sklepu župana še kar nekaj prerazporeditev. Dolgoročni 
cilji občine so v tekočem proračunu zajeti delno, v celoti so v Načrtu razvojnih programov, ki je 
sestavni del vsakoletnega proračuna. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica je pripravljen na osnovi določb Zakona o javnih financah, 
Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o računovodstvu, Pravilnika o 
sestavljanju poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnika o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in 
Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava. V  zaključnem 
računu so prikazani vsi  realizirani prihodki in odhodki občine. Prihodki in odhodki se priznavajo v 
skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). 
 
Za leto 2018 je Občina Sodražica planirala prihodke v skupni višini 3.102.574 EUR,  realizacija pa je 
znašala 3.054.145 EUR.  
Odhodke je občina planirala v višini 3.127.108 EUR, realizacija pa je znašala 3.112.678 EUR. 
 
 Odhodki so razčlenjeni na: 
 

• Tekoče odhodke 

• Tekoče transfere  

• Investicijski odhodki 

• Investicijski transferi 
 
Med planiranimi in realiziranimi prihodki ni večjih odstopanj, saj je občinski svet Občine Sodražica na 
1. izredni seji, 13.12.2018 sprejeli  drugi rebalans proračuna in z njim uskladili tako prihodke kot 
odhodke. 
 
Zakon o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo 
učinkovitosti in gospodarnosti. Čeprav ni predpisanih meril oziroma navodil, s katerimi bi merili 
gospodarnost in učinkovitost, sta bili ti dve načeli vodilo tudi pri realizaciji proračuna v letu 2018. 
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Nadzor nad izvajanjem proračuna vsako leto opravi tudi Nadzorni odbor Občine Sodražica, ki 
pregleda tako delovanje neposrednega uporabnika, kot tudi področja delovanja posrednih 
uporabnikov. V preteklih letih ta organ ni evidentiral bistvenih kršitev v finančnem poslovanju, je pa 
opozoril na nekaj manjših napak pri poslovanju občine, ki jih je občinska uprava odpravila. 
 
 
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 
Rezultati delovanja lastne občine se odražajo na vseh področjih v lokalnem okolju. Občina je s svojim 
delovanjem izboljšala pogoje bivanja njenim prebivalcem. Po ustanovitvi so se bistveno povečala 
vlaganja v obnovo in vzdrževanje obstoječe infrastrukture ter v novogradnje. Pomembno so se 
izboljšali tudi pogoji za razvoj različnih področjih družbenega življenja občanov z namenom dviga 
kakovosti bivanja. 
 
V preteklih letih so se bistveno izboljšali pogoji delovanja osnovne šole in vrtca (obnova in dozidava, 
energetska sanacija). Bistveno boljši so tudi pogoji za izvajanja športnih programov društev in klubov 
ter drugih zainteresiranih občanov (nova športna dvorana), posledično tudi sproščene prostorske 
zmožnosti v dosedanji telovadnici. V preteklem letu smo pomemben del sredstev namenili za 
energetsko sanacijo objekta osnovne šole in vrtca (stari del). Projekt je vključeval tako gradbena kot 
strojna ter elektro-inštalaterska dela. Manjši del sredstev smo namenili tudi investicijskemu 
vzdrževanju objektov in opreme v šoli in vrtcu (nadstrešek, itd). 
 
V leti 2018 so se nadaljevala dela predvsem na okoljski infrastrukturi oskrbe s pitno vodo, saj občina 
že tretje leto skupaj z občinama Kočevje in Ribnica izvaja enega največjih investicijskih projektov pri 
nas, to je operacija Oskrba s pitno vodo SORIKO. V okviru tega projekta oz. ob izvajanju projekta je 
občina pristopila tudi k obnovi cest, ki so bile zaradi izvedbe projekta poškodovane. Ob tem se je na 
določenih mestih oz. odsekih, kjer je bila pomanjkljiva postavila tudi napeljava za javno razsvetljavo. 
Postavitev javne razsvetljave se bo zaključila kot samostojen projekt v letu 2019. 
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Rekonstrukcija zajetja Podstene, Podklanec, poletje 2018.  
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Sanacija vozišča po položenem vodovodu v Zapotoku, jesen 2018. 

 

 
 
Nova vodarna v Globeli, jeseni 2018. 

 

 
 
Otvoritev nove vodarne v Globeli, 30.10.2018. 
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Poleg navedenega projekta je v letu 2018 občina skupaj z DRSI zaključila prav tako finančno in 
operativno obsežen in zahteven projekt Ureditve centra Sodražica. V okviru tega projekta je DRSI 
izvedla obnovo državne ceste R1-212, občina pa je na novo zgradila fekalno in meteorno kanalizacijo, 
obnovila vodovodno omrežje in pločnike za pešce ter postavila novo javno razsvetljavo. Ob tem se je 
delno položila tudi energetska in telekomunikacijska kanalizacija, zgradila nova avtobusna postaja pri 
šoli ter obnovil most čez Bistrico. 
 

 
 
Obnovljen most čez Bistrico v Sodražici, jeseni 2018. 

 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

99 

 
 
Otvoritev nove ceste čez Sodražica in novega avtobusnega postajališča pred šolo, 26. junij 2018. 
 

Občina Sodražica je v letu 2018 izvedla tudi projekt Pokrita tržnica, v okviru katerega je izvedla več 
dogodkov (predavanja in delavnice), ponatis turistične karte občine, izdajo knjigo domačih receptov, 
posnela promocijski film o občini ter zgradila pokrito tržnico. Projekt je izvedla s pomočjo sredstev 
LAS (CLLD), iz naslova Razvoja podeželja. 
 

 
 
Nova pokrita tržnica v Sodražici, junij 2018. 
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Občina Sodražica je v lanskem letu (konec leta) z izvajanjem investicijskega projekta Agromelioracija 
Gora, ki se zaključuje v letu 2019. Projekt predstavlja celovito ureditev kmetijskih zemljišč po 
izvedeni komasacije, kar pomeni sanacijo obdelovanih površin (odstranitev kamenja in drugih 
neravnin, odstranitev zaraščenosti itd) ter zgraditev nove potne mreže.  
 
Občina Sodražica je v letu 2018 preko podeljene koncesije za gradnjo daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (koncesionar: EKOEN S) zgradila oziroma opremila dve kotlovnici, eno v stavbi nekdanje 
Zadruge za območje centra ter drugo v prostorih šole za šolski kompleks ter športno dvorano. Sistem 
je bilk zgrajen v poletnih mesecih in je začel delovati z novo zimsko ogrevalno sezono meseca 
oktobra. Oskrbuje pa stavbe v šolskem kompleksu, javne stavbe na trgu ter večstanovanjska bloka v 
centru. 
 

 
 
Nova kotlovnica v Sodražici, oktober 2018. 

 
V preteklem letu se je izvedlo tudi nekaj manjših investicijskih projektov in drugih vzdrževalnih del 
(največ na prometni infrastrukturi) ter nekatere redne ali izredne programe ne investicijske narave.  
 

Financiranje javne porabe je občina izvajala tekoče na vseh področjih, za katere je zadolžena in 
odgovorna. S tekočim financiranjem dejavnosti in programov občina zadovoljuje potrebe vseh 
generacij občanov, od najmlajših do najstarejših in ustvarja pogoje za enakomeren razvoj vseh delov 
občine. 
 
Občina Sodražica je v letu 2018 tudi opravila vse potrebne naloge na področju rednega vzdrževanja 
svoje infrastrukture in zagotavljanja potrebnih pogojev za delovanje lokalne skupnosti. Zlasti je 
Občina Sodražica finančno podpirala oziroma zagotavljala potrebna sredstva za delovanje vseh 
javnih gospodarskih, socialnih in drugih družbenih javnih služb. Občina Sodražica je v okviru sprejetih 
programov podpirala in razvijala prostovoljno društveno dejavnost občank in občanov na področjih 
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kulture, športa in drugih področij, zlasti na področju gasilstva (Gasilska zveza Ribnica in PGD 
Sodražica, Žimarice – Globel - Podklanec, Gora, Zamostec ter Vinice – Zapotok) in humanitarnih 
dejavnosti (Rdeči Križ OE Ribnica, Karitas, veteranska združenja, invalidska društva itd). Občina 
Sodražica je podpirala tudi prizadevanja in dejavnosti na področji vzpodbujanja medgeneracijskega 
povezovanja in aktivnosti prebivalstva v različnih starostnih skupinah (Društvo upokojencev, 
Večgeneracijski center Skupaj, Mladinski klub, Sožitje itd). in varstva oz. spoštovanja narave (Čistilne 
akcije, Zeleni most, Hubertova maša LD) Prav tako so bili podprti tudi določeni gospodarski razvojni 
programi, ki jih izvajajo različni dejavniki na tem območju (Obrtno-podjetniška zbornica – OE Ribnica, 
Razvojni center Ribnica – Kočevje, Razvojna agencija Novo mesto in Gospodarska zbornica Slovenije 
– OE Ljubljana, Urad za zaposlovanje itd)  
 
Občina Sodražica poleg dejavnosti društev in drugih skupin oziroma organizacij podpira, sofinancira 
soorganizira tudi različne prireditve in dogodke s področja ohranjanja oziroma oživljanja kulturne 
dediščine, starih običajev in šeg, etnoloških prireditev, jubilejev in drugih obik kulturnega, športnega 
in turističnega značaja. 
 

 
 
Tržni dan, Psoglavski dnevi 2018, Sodražica, 1. julij 2018. 

 
 
III. ZAKLJUČEK 
 
Letno poročilo bo predloženo Občinskemu svetu Občine Sodražica skupaj z zaključnim računom za 
leto 2018. Prav tako bo poslovanje pregledal Nadzorni odbor Občine Sodražica.  
Na osnovi 100. člena ZJF in 10. člena pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ moramo zagotoviti tudi notranji nadzor javnih financ, tako da bo 
posamezna področja poslovanja pregledal tudi zunanji revizor. 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah bo Letno poročilo kot sestavni del zaključnega računa 
poslano Ministrstvu za finance. 
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2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskega dokumenta in odraža razvojno 
politiko občine na področju investicijskih izdatkov, državnih pomoči in evropskih razvojnih sredstev 
za naslednja štiri leta. Načrt predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. V NRP so vključeni tako 
investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči, katere je smiselno vključiti v proračun, če so 
poznani viri financiranja (občinski proračun, državni proračun , evropski razvojni skladi, drugi viri ...). 
 
V NRP se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih 
letih ki so razdelani po: 
posameznih projektih  
letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in  
virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
 
Načrt razvojnih programov Občine Sodražica za obdobje 2017 - 2020  zasleduje razvojne usmeritve 
občine, ki temeljijo na izboljšanju infrastrukturne oskrbe občank in občanov.  
 
Načrt razvojnih programov zasleduje zlasti cilje izboljšanja razmer v okolju in prometne varnosti ter 
cilje razvoja našega gospodarstva in turizma in ureditve stanovanjskih oziroma bivalnih potreb 
občank in občanov ter možnosti za ustrezne rekreacijske in prostočasne dejavnosti. 
 
V tabelah so podrobneje predstavljeni posamezni projekti investicij, njihove finančne konstrukcije, 
viri financiranja, finančni in izvedbeni terminski načrti oziroma časovnice ter opisi namenov in ciljev, 
ki jih zasledujejo posamezni projekti (priloga). Po pomembnosti se navedene investicije v NRP delijo 
na redne – prioritetne, redne in rezervne oziroma alternativne. Po programih pa se delijo na 
investicije z naslednjih področij: 
 
Obramba in ukrepov ob izrednih dogodkih, 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 
Varovanje okolja in naravne dediščine, 

- Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost, 
- Zdravstveno varstvo, 
- Kultura, šport in nevladne organizacije, 
- Izobraževanje. 

 
Občina je dolžna zasledovati različne cilje, ki imajo namen zadovoljevanja potreb in  interesov 
posameznih skupin občank in občanov. Najpomembnejši projekti, s katerimi želi občina doseči 
zastavljene cilje so usmerjeni na področje izboljšanja okoljske in prometne infrastrukture ter vodo 
oskrbe. Tu se pripravljajo najpomembnejši projekti rekonstrukcije oziroma izgradnje osrednjega 
kanalizacijskega sistema s čistilno napravo, rekonstrukcija regionalnega vodovoda ter posodobitve 
nekaterih danes še vedno makadamskih odsekov lokalnih cest. Temu sledijo projekti, ki pokrivajo 
manjša območja, vendar so po svoji naravi za razvoj občine zelo pomembni. Sem sodijo komunalna 
in prometna ureditev določenih novih stanovanjskih sosesk in obrtno industrijske cone. Eno skupino 
predstavljajo posamezne manjše investicije na področju malih odsekov, izgradenj vaških igrišč ter 
tekoče investicije in investicijsko vzdrževanje na področjih zdravstva, požarne varnosti, kulture, 
sakralnih objektov, itd. Zadnjo skupino pa predstavljajo investicije, ki jih vodi država oziroma 
investicije, ki jih v celoti ali pretežno financira država iz svojega proračuna ali kot transfer iz 
proračuna EU, občina pa sodeluje s svojimi programi in s sofinancerskimi sredstvi v smiselnih deležih. 
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Sem sodijo investicije na področju komasacij kmetijskih zemljišč, izgradnje širokopasovnih povezav, 
rekonstrukcij državnih cest, ipd. 
 
Iz spodnje tabele je razvidna realizacija načrta razvojnih programov: 

 
 
2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 
 

BILANCA STANJA 
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POJASNILO BILANCE STANJA 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja. Na 
aktivni strani bilance stanja so prikazani podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, terjatvah – 
kratkoročnih in dolgoročnih, na pasivni strani pa so podatki o splošnem in rezervnem skladu ter o obveznostih – 
kratkoročnih in dolgoročnih. Za boljši pregled in primerjavo bilance stanja s preteklim letom smo pripravili PRILOGO št. 1. 
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Izkaz bilance stanja je v prilogi 1. 
 
2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 

  

Račun Naziv Datum Stanje 

013790100005681 OBČINA SODRAŽICA 31.12.2018 28.275,23 

013797777000065 ZAKL.PODR.EZR OBČINE SODRAŽICA 31.12.2017 0,00 

 
2.4.2.Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev 
 
Občina nima terjatev iz naslovna dolgoročnih naložb in posojil 
 
2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 
 
Vsa opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so pripoznana po dejanskih nabavnih vrednostih z vključenimi 
odvisnimi stroški, ki  izhajajo z ustreznih knjigovodskih listin.  
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Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so se v letu 2018 povečala za nove nabavi in zmanjšala za obračunano 
amortizacijo. Povečanja in zmanjšana so razvidna iz spodnje tabele. 

 

Naziv
Oznaka za 

AOP

Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti Amortizacija

 Neodpisana 

vrednost 

(31.12.)

 

Prevrednote

nje zaradi 

okrepitve 

Prevrednote

nje zaradi 

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 

(3-4+5-6-7+8-9) 11 12

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

lasti

708 9.663.340 2.405.876 768.236 0 65.807 3.329 244.718 7.718.504 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske 
pravice

710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena 
sredstva

711 3.163 1.197 0 0 0 0 243 1.723 0 0

D. Zemljišča 712 621.248 0 58.090 0 62.478 0 0 616.860 0 0

E. Zgradbe 713 8.254.824 1.926.644 710.146 0 3.329 3.329 219.402 6.818.924 0 0

F. Oprema 714 784.105 478.035 0 0 0 0 25.073 280.997 0 0

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

 
 
Pri obračunu amortizacije  smo upoštevali Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih  OS. 
V registru osnovnih sredstev vodimo tudi sredstva, ki so že v celoti odpisana, vendar jih še vedno uporabljamo. 
 
2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh 

sredstev 
 
Prejemniki sredstev v upravljanju so naslednji: 

� Javni zavod OŠ Sodražica 1.405.636 EUR, 

• Lekarna Ribnica 58.604 EUR, 

• Zdravstveni dom Ribnica 524.650 EUR. 
 
2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  

 
Neplačane terjatve (12,14), ki zapadejo v plačilo v letu 2018 znašajo 89.543 EUR.  
 
2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (21) v višini  12.199 EUR, predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in 
dajatev v zvezi z zaposlitvijo za december 2018, ki so bile izplačane v  januarju 2019.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (22) v znesku 219.259 EUR so obveznosti iz naslova tekočih in investicijskih 
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.  
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (24) v znesku 598.843 EUR, so obveznosti do 
proračunskih uporabnikov  iz naslova tekočih  obveznosti, ki so že nastale in  zapadejo v plačilo v letu 2019 
 
Druge kratkoročne obveznosti (23) v znesku 18.178 EUR, so obveznosti do ostalih uporabnikov  iz naslova tekočih  
obveznosti, ki so že nastale in  zapadejo v plačilo v letu 2019. 
 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja v znesku 155.113 EUR za odplačilo glavnice od dolgoročnega kredita, ki zapade v 
plačilo v letu 2019. 

 
 

2.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 
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Občina nima pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na naj  
najemnika in tudi nima blagovnih kreditov. 

 
2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 

RAČUNA 
 
POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SODRAŽICA 
 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 

 
1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem 
besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V 
sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, 
odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih 
sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na 
podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov 
pri poslovnih bankah. 
 
1.2. Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU OBČINE 
SODRAŽICA) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.  
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter 

nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;  
b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih 
depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose 
stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej 
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v 
poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU 
EZRO). 

 
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu 
EZRO. Stanje EZRO je bilo na dan 31. 12. 2018 0,00 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 
 
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2018 
(v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  

Denar na računu EZRO 66.988 

Nočni depoziti   
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Skupaj 66.988 

 
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO 
enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 
 
Denarna sredstva v 
knjigi EZRO 

= 
Stanje računa EZRO pri 
Banki Slovenije 

= Stanje ZP + 
Σ stanj podračunov PU 
EZRO 

 
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske 
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.  
 
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v eurih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine    28.275 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine    38.713 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)    66.988 

4. Zakladniški podračun občine         0,00 

5. EZRO (5. = 3. + 4.)   66.988 

2.3. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih  terjatev ter obveznosti 
 
Stanje ne zapadlih obveznosti znaša 66.988 € in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU  za stanja 
podračunov (konti skupine 24) . 
 
Stanje ne zapadlih terjatev znaša 0 €. 
 
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev 

spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 
 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 
 
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 0 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v 
sistem EZR) 0 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)  

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 
preteklega leta 0 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0 

 
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 
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Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah 
predstavlja Tabela 4. 
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,  ZP in računu EZRO (v eurih) 

Vrsta računa Stanje na dan 
31. 12. 2017 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2018 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 58.413 66.988 8.575 

ZP 0   0,00  

EZRO 58.143 66.988 8.575 

 
 

2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
 
2.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in 

prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
 
 
TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH 
SREDSTEV 
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2.6.2 RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
 

V letu 2018 so bila glede na sklep o razpolaganju nepremičnega premoženjem prodana naslednja zemljišča: 

Parc. št. Površina v m2 k.o.  

2279/2 841 1621-Gora  

1894/32 155 1614-Slemena  

1894/34 190 1614-Slemena  

1894/36 64 1614-Slemena  

1895/3 6 1614-Slemena  

592 1554 1622-Zamostec  

2279/1 857 1621-Gora  

1492/310 37 1619-Sodražica  

2279/2 932 1621-Gora  

2611/12 12 1619-Sodražica  

2611/13 10 1619-Sodražica  

2279/1 857 1621-Gora  

1739/3 1375 1619-Sodražica  

2616/7 219 

1619-Sodražica 
 
 
 
 

1840/7 143 

1841/12 302 

1841/3 125 

1841/10 158 

1839/6 16 

1841/13 4 

 
V letu 2018 so bila glede na sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja odkupljena naslednja zemljišča: 

Parc. št. Površina v m2 k.o. 

876/4 3 1614-Slemena 

877/2 9 1614-Slemena 

881/4 245 1614-Slemena 

881/7 31 1614-Slemena 

913/2 6 1614-Slemena 

915/4 97 1614-Slemena 

915/5 11 1614-Slemena 

915/7 33 1614-Slemena 

881/8 94 1614-Slemena 

1616/4 552 1621-Gora 

1616/5 
1 1621-Gora 

1746/4 159 

1619-Sodražica 
 
 
 
 

1842/10 32 

1740/5 567 

2616/5 67 

*148/3 604 

*148/6 82 

2527/29 665 

 
 
 
 
 
 
 



Zaključni račun proračuna za leto 2018                                                          Občina Sodražica 
 

 
 

111

Priloge: 
1. splošni del proračuna 
2. posebni del proračuna 
3. računovodski izkazi 
4. sklepi o prerazporeditvah 
 

 
Sodražica, 29.03.2019 
 
Pripravila:                                                                                                      Župan:  
Martina Car                                                                                                Blaž Milavec l.r. 


