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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.792.400 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 1.629.880 € 

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 (število in starostna 

struktura prebivalcev, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter površina občine) pripravi ministrstvo za finance končne 

izračune za posamezno občino, kar se konkretno za našo občino izkazuje v zgoraj navedenem znesku.  

Ministrstvo za finance je za leto 2021 za Občino Sodražica določilo na podlagi enostransko  s strani Ministrstva za 

finance določene povprečnine 588,30 EUR višino odstopljene dohodnine v zgoraj navedenem znesku 

(http://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/).  

 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 112.020 € 

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 odmerjenega nadomestila v preteklem letu, in 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). 

Za leto 2021 so predvideni prihodki iz naslova dajatev na premoženje v enaki višini kot preteklo leto, kar 

utemeljujemo z napovedmi o umirjanju gospodarske rasti in najverjetneje tudi zasebne potrošnje, zlasti pa 

investiranja sploh.  

 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 50.500 € 

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 

http://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/
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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 in podatkov o 

odmeri dajatve oziroma pristojbine.   

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.  

Na tem področju pričakujemo podobno kot pri predhodni skupini enak obseg prilivov kot preteklo leto.  

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 205.100 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 143.600 € 

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. Načrtujemo jih na osnovi realizacije v 

preteklem letu in ocene stroškov s predvidenim povečanje zaradi povečanje sredstev iz naslova najemnin 

infrastrukture (povečanje zaradi dodatno oddane infrastrukture). 

 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 3.500 € 

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. 

 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 21.000 € 

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 
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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. 

Sredstva iz naslova tovrstnih dajatev se načrtujejo na podlagi pričakovane realizacije. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 2.500 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev - prihodki upravnih organov 

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, kjer računamo na enako realizacijo kot v preteklem letu. 

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 34.500 € 

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. Sredstva v okviru 

postavk tega programa načrtujemo na osnovi realizacije iz preteklih let. 

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 55.000 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 55.000 € 

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 

2021. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 296.694 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 176.694 € 

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. Zaradi tega, ker v tem letu ne 

izvajamo večjih projektov, ki bi se sofinancirali tudi s strani npr. EU sredstev, se temu primerno zmanjšujejo 

transferni prihodki. 
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741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije in iz drugih držav 

Vrednost: 120.000 € 

V proračunu Občine Sodražica načrtujemo namenska sredstva iz državnega proračuna iz naslova sredstev 

evropskega kohezijskega sklada ter namenskih investicijskih sredstev proračuna RS. Ta sredstva so predvidena na 

podlagi podatkov iz DIIP in IP dokumentov investicijskih projektov, ki se izvajajo v letu 2021. To so sredstva za 

projekte, ki so podprti preko LAS programa. 
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 764.048 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 159.622 € 

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. V letu 2010 se bodo sredstva za plače izplačevala skladno s kadrovskim načrtom, Kolektivno pogodba 

za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugo zakonodajo, 

ki ureja plače v javnem sektorju 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 26.088 € 

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.  

 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 556.437 € 

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. Pomemben del teh sredstev predstavljajo stroški letne in zimske cestne službe, delovanje programov in 

vzdrževanje javnih objektov v lasti občine ter drugih posebnih programov oziroma projektov, ki jih vodi občina ali 

pri njih aktivno sodeluje. V letu 2021 se načrtuje izvesti tudi projekte, ki vključujejo sofinanciranje iz programa 

LAS (Rokodelska zadruga in drugi projekti LAS), zato se tudi povečuje skupen obseg sredstev za več kot 10 %. 

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih potreb in realizacije iz preteklih obdobij ter ocene potrebnih sredstev 

glede na obseg dela in pričakovanih cen. 

 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 3.900 € 

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 

ga bo odplačevala preko Faktor banke 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 
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409 - Rezerve 

Vrednost: 18.000 € 

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. 

  

  

  

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 978.314 € 

410 - Subvencije 

Vrednost: 10.200 € 

V letu 2021 načrtujemo sredstva za nadaljevanje subvencioniranja omrežnine vodovodne infrastrukture. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 706.350 € 

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.  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 102.300 € 

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. 

S proračunom za leto 2020 se sredstva v tej skupini bistveno ne povečujejo kot preteklo leto. 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 159.464 € 

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. Višina sredstev je višja 

za dobro desetino predvsem kot posledica povečanja stroškov (dela itd) delovanja posrednih proračunskih 

porabnikov. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 477.200 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 477.200 € 

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 pa predstavljajo sredstva za vse dele operacij velikih investicijskih projektov na področju). 

prometne in okoljske infrastrukture (Obnova državne ceste in pločnikov v naselju Žimarice), projektov LAS, 

gasilske opreme in objektov (dom PGD Žimarice), obnovo balinišča in izgradnjo igrišča na Gori, avtobusnega 

postajališča v Sodražici in obnovo pokopaliških objektov, manjši odseki, investicijsko vzdrževanje cest in 

posameznih odsekov vodovoda oz. vaških vodovodov, stroški različnih geodetskih odmer ter projektiranje in 

priprava novih projektov. Pomemben del teh sredstev pa je namenjen tudi pripravi različnih projektnih dokumentacij 

za izvedbo posameznih projektov, potrebnih študij in drugih elaboratov kot podlaga za pridobitev potrebnih soglasij. 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 70.500 € 

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

uporabniki 

Vrednost: 21.000 € 

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 ter OŠ CZ Občine 

Sodražica) in za transfer verskim skupnostim za investicijsko vzdrževanje objektov sakralne kulturne dediščine.  

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 49.500 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 

sredstev - nepovratna sredstva. V letu 2021 se povečujejo za dobro petino od preteklega leta. Zlasti so tu načrtovana 

sredstva za investicije šole in vrtca, splošno knjižnico in za nabavo nove opreme v okviru ZD Ribnica (novo 

reševalno vozilo, nakup nove medicinske opreme). Podrobnejša obrazložitev porabe teh sredstev je razvidna iz 

posebnega dela proračuna in iz načrta razvojnih programov. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  
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C - Račun financiranja  

50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 58.847 € 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 58.847 € 

Občina Sodražica se v letu 2021 (še) ne namerava zadolžiti, razen izkoristiti povratna sredstva v višini 58.847 evrov, 

ki jih poleg nepovratnih omogoča 23.člen ZFO in sicer za namene odplačila glavnic obstoječih dolgov.  

Občina Sodražica je do sedaj najela tri dolgoročne kredite, vse tri za podporo financiranju investicijskim projektom: 

Obnovi zdravstvene postaje v Sodražici v letu 2006 in Izgradnji športne dvorane in razširitvi vrtca v letu 2011 in za 

nakup poslovne stavbe Zadruga in ureditev centra Sodražice v letu 2017. Poleg tega pa vsako leto že od leta 2016 

izkoristi tudi povratna sredstva, ki jih omogoča 23. člen ZFO. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 118.218 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 118.218 € 

Odplačilo domačega dolga vsebuje znesek odplačila glavnic, ki jih bo občina v letu 2021 odplačevala za najete tri 

dolgoročne kredite pri bankah in skladu  (86.281 EUR), dolgoročna povratna sredstva po 23. členu ZFO (31.937 

EUR) in vračilo morebitnih kratkoročnih posojil za reševanje likvidnosti. V letu 2021 se zaključuje doba vračanja 

dolgoročnega posojila za obnovo ZD, ki je bil najet leta 2006. 
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2. POSEBNI DEL 

Obrazložitev PPP, GPR in PPR  

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 71.365 € 

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 

 

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. 

  

  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in občinski volilni komisiji nalagajo zakoni. 

 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 71.365 € 

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.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 10.500 € 

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. 

  

 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 60.865 € 

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. 
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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: 4.525 € 

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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike, 0203-  Fiskalni nadzor 

 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 3.025 € 

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. 
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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: 3.025 € 

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. 

 

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: 1.500 € 

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. 
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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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 1.500 € 

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) 

  

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Vrednost: 58.918 € 

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. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

.. 0401 Kadrovska uprava, 

.. 0402 Informatizacija uprave, 

.. 0403 Druge skupne administrativne službe. 

0401 - Kadrovska uprava 

Vrednost: 1.650 € 

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) 

  

 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 1.650 € 

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 

 

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: 4.500 € 

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. 
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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. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

Vrednost: 4.500 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

  

 

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

kazalniki) 

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

učinek in kazalnik) 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 52.768 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 3.818 € 

Opis podprograma 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v 

uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), 

izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in 

vzdrževanje spletnih strani občine 
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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: 26.200 € 

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: 22.750 € 

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. 

 

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  
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" 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: 225.887 € 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 

- 0603 Dejavnost občinske uprave. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 

strokovna pomoč lokalnim organom in službam 
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06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

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: 225.246 € 

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, 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 215.246 € 

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 o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, 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: 10.000 € 

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: 56.000 € 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

 0703 -  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 56.000 € 

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 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 

- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 2.000 € 

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 
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(osebna in skupna oprema. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so tudi na letni ravni uspešno opravljene vaje s 

področja zaščite in reševanja. 

 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 54.000 € 

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. 

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 2.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 2.500 € 
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Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 2.500 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

kazalniki) 

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

učinek in kazalnik) 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 112.700 € 

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) 

 

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. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

1105 Ribištvo 

  

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 96.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in 

prilagajanje podeželskih območij. 
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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 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003 Zemljiške operacije 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 95.300 € 

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. 

 

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), 
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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: 1.200 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 1.200 € 

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. 

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: 15.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 

infrastrukture. 
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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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 15.000 € 

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. 

 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

Vrednost: 666 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Postavitev električnih polnilnic preko izbranega pogodbenega izvajalca na območju občine. Od tega bodo tri 

polnilnice na zemljiščih v lasti občine in tako javno dostopne, dve pa na zasebnih zemljiščih, ki pa bodo v skladu s 

pogoji sofinanciranja Eko sklada tudi javno dostopne. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Vzpodbujanje alternativne uporabe pogonskih sredstev namesto fosilnih goriv. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

12029001 - oskrba za električno energijo 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 

distribucije električne energije 

Vrednost: 500 € 

Opis glavnega programa 

Postavitev električnih polnilnic preko izbranega pogodbenega izvajalca na območju občine. Od tega bodo tri 

polnilnice na zemljiščih v lasti občine in tako javno dostopne, dve pa na zasebnih zemljiščih, ki pa bodo v skladu s 

pogoji sofinanciranja Eko sklada tudi javno dostopne. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Omogočiti prebivalcem občine dostop do javnih električnih polnilnic. 

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

Postavitev najmanj petih polnilnic ter povečanje uporabe le-teh. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12029001 - oskrba za električno energijo 

 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

Vrednost: 500 € 

Opis podprograma 

Oskrba avtomobilov z električno energijo 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

kazalniki) 

Možnost polnitve električnih avtomobilov na območju naše občine. 

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

učinek in kazalnik) 

Postavitev električnih polnilnic preko izbranega pogodbenega izvajalca na območju občine. 

 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

Vrednost: 166 € 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

Vrednost: 166 € 
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Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

kazalniki) 

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

učinek in kazalnik) 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 400.200 € 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 400.200 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 
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13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 155.000 € 

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 

 

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: 54.000 € 

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 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 160.400 € 

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  

 

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: 30.800 € 

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: 102.560 € 

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 
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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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 86.060 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja 

malega gospodarstva. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 86.060 € 

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) 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 16.500 € 

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. 

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

Razvijanje in podpiranje turistične dejavnosti v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 12.500 € 

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.  
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, sofinanciranje turističnih društev ter drugih tur. 

organizacij, sofinanciranje tur. prireditev, delovanje tur. vodnikov, skrbi za razvoj tur. infrastrukture ( zanki, 

kažipoti,table), vzdrževanje tur. znamenitosti. 

 

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) 

Razvoj turizma v občini Sodražica. 

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

učinek in kazalnik) 

Na področju turizma bomo nadaljevali z aktivnostmi v smeri subvencioniranja turističnih programov in promocije 

občine. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 14.000 € 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 14.000 € 

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, ). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov 

na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 

odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave 

za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov 

morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno 

obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s 

hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali 

območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v 

okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri 

prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov, skladnost z zakonodajo in 

predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše 

nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih 

področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost občinskega proračuna v najmanjši možni meri, 

vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in 

izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o gospodarskih javnih službah 

 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine 

odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem. Merjene bodo količine zbranih 

odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo 

zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij 

iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja 

možna stopnja predelave in reciklaže. 

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

učinek in kazalnik) 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki 

urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo 
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aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih 

odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 10.500 € 

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 za leto 2016 je predvidena izvedba projekta Kanalizacija II. faza,  ter subvencije malih čistilnih naprav. 

 

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

kazalniki) 

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

učinek in kazalnik) 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 185.700 € 

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 

poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 

dejavnost). 
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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. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča) 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 9.000 € 

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. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 9.000 € 

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 
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 Zakon o urejanju prostora  

 Zakon o graditvi objektov  

 

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: 119.200 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 35.600 € 

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  
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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. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 31.100 € 

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: 45.000 € 

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 
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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. 

 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 7.500 € 

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: 1.500 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 1.500 € 
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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 

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: 56.000 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 31.000 € 



 

Stran 52 od 136 

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. 

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: 25.000 € 

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 2016. 

 

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: 29.364 € 

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. 
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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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1703 Bolnišnično varstvo 

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost: 20.864 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 20.864 € 

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 oo ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom  dr. Janeza Oražma Ribnica 

" Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica 
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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: 8.500 € 

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. 

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 6.000 € 

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). 
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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: 2.500 € 

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: 179.735 € 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 71.100 € 

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.   
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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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

 18039002 Umetniški programi 

 18039005 Drugi programi v kulturi 

 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd 

 18039003 Ljubiteljska kultura, 

 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 39.000 € 

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 

 

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: 10.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti.  

. 
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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: 22.100 € 

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 

 

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. 
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1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 5.000 € 

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) 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

.. 18049001 Programi veteranskih organizacij, 

.. 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim, 

.. 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, 

.. 18049004 Programi drugih posebnih skupin. 

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Podpora duhovnikom in verskim skupnostim vključuje pomoč verskim 

skupnostim. 

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: 103.635 € 

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 
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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. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

.. 18059001 Programi športa, 

.. 18059002 Programi za mladino 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 103.635 € 

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: 628.500 € 

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  
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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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1904 Terciarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 459.500 € 

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. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

.. 19029001 Vrtci, 

.. 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok. 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 459.500 € 

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  

 

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 
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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: 93.300 € 

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. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

.. 19039001 Osnovno šolstvo, 

.. 19039002 Glasbeno šolstvo, 

.. 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo, 

.. 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 87.300 € 

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 izobraževanje v 
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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: 6.000 € 

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. 

 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Vrednost: 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Podpora različnih področjem izobraževanja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Omogočati dostop do kakovostnih izobraževalnih in učnih možnosti, omogočati pridobivanje splošnih in poklicnih 

zmožnosti za osebnostno rast, aktivno delovanje v skupnosti in na trgu dela, krepiti opolnomočenost za 

demokratično sodelovanje v družbenih procesih in za družbeno odgovorno ravnanje,  krepiti opolnomočenost na 

področju trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, kulture in zdravja, krepiti zmožnosti za medsebojno strpnost, 
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spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, krepiti 

kritično mišljenje posameznikov in raznih družbenih skupin, krepiti solidarnost, sodelovanje in izmenjavo znanja in 

izkušenj med generacijami, spodbujati prebivalce za skupno delovanje in večjo blaginjo družbe, zmanjšati 

strukturne in individualne ovire pri vključevanju prebivalcev v izobraževanje in učenje, spodbujati nižje izobražene 

in druge ranljive skupine za izobraževanje in učenje. 

 

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

Izvedba programa, ki ga izvaja Ljudska univerza Kočevje kot partner projekta Večgeneracijski enter SKUPAJ, ki ga 

vodi RIC Novo mesto, program pa se sofinancira s sredstvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in občin. 

Gre za druženje in izobraževanje vseh starostnih skupin. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059002- druge oblike izobraževanja 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Izobrazba občanov vseh generacij na različnih področjih 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izobraževanju odraslih 

 

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

kazalniki) 

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje projekta, ki ga izvaja Ljudska univerza 

Kočevje z RIC Novo mesto. Projekt SKUPAJ se za več občin, ki so pristopile k projektu. Na območju občine 

Sodražica, pretežno v prostorih občine, se izvajajo številna predavanja in delavnice, s področja zdravega 

življenjskega sloga, sodelovanja generacij, pridobivanja novih veščin in znanj Cilj je druženje in izobraževanje 

različne skupine ljudi na številnih področjih. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Kazalec je število izvedenih predavanj in delavnic na leto ter število in zadovoljstvo udeležencev programov. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 74.200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske 

pomoči. 

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.  
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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 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

.. 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, 

.. 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

.. 19069003 Štipendije, 

.. 19069004 Študijske pomoči. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 74.200 € 

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: 195.200 € 

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 

 

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. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 4.000 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

.. 20029001 Drugi programi v pomoč družini 

 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 4.000 € 

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: 191.200 € 

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 
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nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 

ranljivim skupinam. 

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. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

.. 20049001 Centri za socialno delo, 

.. 20049002 Socialno varstvo invalidov, 

.. 20049003 Socialno varstvo starih, 

.. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 

.. 20049005 Socialno varstvo zasvojenih, 

.. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 100.000 € 

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: 74.000 € 

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 
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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. 

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: 8.500 € 

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: 8.700 € 

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 
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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. 

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: 4.242 € 

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 

Pogodbe za najete dolgoročne in kratkoročni kredit. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Redno odplačevanje glavnice najetih dolgoročnih kreditov in odplačilo kratkoročnega kredita. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 4.242 € 

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 dolgoročnih kreditov, kakor tudi od kratkoročnega kredita. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje 

 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 3.900 € 
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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 

 

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 

morala za pokritje vseh investicijskih odhodkov poleg lastnih virov in transfernih prihodkov načrtovati tudi najetje 

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. 

 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost: 342 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

kazalniki) 

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

učinek in kazalnik) 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 18.000 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 
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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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

kazalniki) 

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

učinek in kazalnik) 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 15.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 

sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljati sredstva za splošno proračunsko rezervacijo in za tekočo proračunsko rezervo, tako, da bodo 

opravljene  tudi določene naloge, ki jih ob sestavljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 ..23039001 Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 15.000 € 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. 



 

Stran 71 od 136 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

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

kazalniki) 

V proračunu zagotoviti sredstva za rezervo za naravne nesreče in splošno proračunsko rezervacijo 

 

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

učinek in kazalnik) 

Financiranje nalog iz splošne proračunske rezervacije za katere v proračunu ni bilo predvidenih  sredstev in iz 

proračunske rezerve kriti stroške za naravne nesreče. 

  



 

Stran 72 od 136 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

  



 

Stran 73 od 136 

C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 118.218 € 

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 najeta dva dolgoročni kredita.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Redno odplačevanje glavnice najetega dolgoročnega kredita 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 118.218 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

  22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 118.218 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica 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 

 



 

Stran 74 od 136 

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. 

  



 

Stran 75 od 136 

Obrazložitev proračunskih postavk  
 

A - Bilanca odhodkov 

1000 - Občinski svet 

Vrednost: 20.150 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin svetnikov v skladu s pravilnikom, ki ureja izplačilo sejnin. Planirana 

sredstva  so ocenjena glede na realizacijo v letu 2020, sprejetim programom dela občinskega sveta in pravilnikom. 

Sejnine so vezane  na županovo plačo. Sredstva so planirana za izplačila sejnin osmim svetnikom občinskega sveta 

občine Sodražica in ocenjeno število šest sej. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

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 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. 

 

01003 - Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja) 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin članom komisij in odborov v občini. Planirana sredstva  so ocenjena 

glede na realizacijo v preteklih letih in načrtovan obseg dela v letu 2021. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 



 

Stran 76 od 136 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Članom delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina v višini 1,203% plače župana, za predsedovanje na seji 

delovnega telesa pa 1.604% plače župana. Sejnina se izplača najmanj enkrat na tri mesece. 

 

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 2018 in nadomestnih volitvah v 

VE 7 leta 2019. 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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Znesek se določi tako, da se 0,6% primerne porabe razdeli med politične stranke glede na izid na lokalnih volitvah, 

in sicer med tiste politične stranke, ki imajo svoje kandidate zastopane v občinskem svetu. 

 

01014 - Drugi stroški občinskega sveta (snemanje sej itd) 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi določil poslovnika občinskega sveta se seje snemajo zaradi točnega prepisa in pripravo zapisnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določna na podlagi dosedanjih izkušenj in analizi trga ponudbe. 

  

 



 

Stran 77 od 136 

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: 1.650 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04023 - Občinski praznik 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je z odlokom razglasil 30. oktober za praznik Občine Sodražice v spomin na dovoljenje prirejanja 

tedenskih sejmov v Sodražici leta 1751. Občina praznik obeležuje slovesno s priložnostnimi prireditvami, ki jih 

organizira sama ali podpre s finančnimi sredstvi zunanje (druge) organizatorje. Osrednja prireditev je slavnostna 

seja občinskega praznika s proslavo zadnji petek pred praznikom. 

Sredstva, ki so namenjena v okviru te postavke se načrtujejo za poravnavo stroškov programskega koncipiranja 

prireditve, tehnične izvedbe, nagrade nastopajočim ter priložnostna pogostitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica 

 

 

 

 



 

Stran 78 od 136 

2000 - Nadzorni odbor 

Vrednost: 1.500 € 

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: 1.500 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Na osnovi pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, 

volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana ima predsednik nadzornega odbora občine ima 

za predsedovanje na seji nadzornega odbora pravico do bruto nagrade v obliki sejnine v višini 2,005% od županove 

osnovne mesečne bruto plače, za udeležbo na seji občinskega sveta pa enako, kot ostali člani občinskega sveta. 

Člani nadzornega odbora občine imajo za udeležbo na seji nadzornega odbora pravico do bruto nagrade v obliki 

sejnine v višini 2,005% od županove osnovne mesečne bruto plače. Izplačila predsedniku in članom nadzornega 

odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi predsednik nadzornega odbora in jo 

posreduje občinski upravi. Sredstva so ocenjena glede na realizacijo preteklih let 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stran 79 od 136 

3000 - Župan 

Vrednost: 67.865 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno 

opravljanje funkcije - podžupan 
Vrednost: 55.365 € 

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  se nanašajo na 

plačilo osnovne plače, regresa za letni dopust, nadomestila za prehrano, prispevke. 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o izvrševanju proračuna RS 

 

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 
Vrednost: 5.500 € 

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. 

Znesek temelji na izračunih, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti in veljavnih predpisih, ki urejajo to področje. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Znesek temelji na realizaciji preteklih let in oceni predvidenega obsega porabe za leto 2021. 

 



 

Stran 80 od 136 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04008 - Pokroviteljstva občine 
Vrednost: 7.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposrednih povezav. 

  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Stroški so ocenjeni na osnovi realizacije preteklih let in na tej podlagi ocenjenem obsegu morebitne vlog. 

 

4000 - Občinska uprava  

Vrednost: 2.200.547 € 

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: 525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški navedene postavke predstavljajo stroške plačilnega prometa, ki jih občini za storitve zaračunava Uprava RS 

za javne prihodke in stroške za razporejanje javnofinančnih prihodkov (AJPES). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Stroški so ocenjeni na osnovi realizacije preteklih let. 



 

Stran 81 od 136 

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne 

takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka) 
Vrednost: 2.500 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova je pogodba med občino in komunalnim podjetjem. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

04016 - Prostorski informacijski sistem občine 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki jih občina na osnovi pogodbe s podjetjem Realis plačuje za vpogled občanov v stanje 

nepremičnin. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposrednega projekta, na katerega se navezujejo sredstva v okviru te proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so ocenjena na podlagi pogodbenih obveznosti. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04004 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v višini  je namenjena za objave občinskih predpisov v Uradnem listu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekte v okviru proračunske postavke. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Stroški so ocenjeni na osnovi predvidene realizacije. 

 

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. Predvideni odhodki tako predstavljajo oceno stroška letnega 

pristopa oziroma najema.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Stroški so ocenjeni na podlagi analize podobnih projektov 

04020 - Zastave 
Vrednost: 1.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izobešanje zastav je določeno z zakonom oziroma podrobneje s podzakonskimi akti in navodili župana. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04009 - Občinske prireditve ostale 
Vrednost: 11.200 € 

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, informiranja, itd). 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekte v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so ocenjena na podlagi načrtov izvedbe prireditve. 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04006 - Sodni odvetniški in notarski stroški 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva   so namenjena sodnim, odvetniškim in notarskim stroškom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekte v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene in realizaciji iz preteklih let. 

04013 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov (tudi protokolarnih 

objektov) 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani odhodki na postavki se nanašajo na varovanje in tekoče vzdrževanje poslovne zgradbe.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva se navezujejo na projekt OB179-09-0005 Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene izvedbe potrebnih del. 

 

04017 - Nakup in obnova poslovne zgradbe - ZADRUGA 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poslovna stavba je bila kupljena z dokončnim plačilom kupnine v letu 2019. Nadaljnja sredstva so predvidena za 

pričetek vsaj začasnega urejanja prostorov v stavbi.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva se navezujejo na projekt OB179-13-0003 Nakup poslovne zgradbe Zadruge. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so ocenjena na podlagi ocenjene vrednosti objekta ter finančnih zmožnosti proračuna. 

04021 - Stroški ostalih občinskih stavb 
Vrednost: 15.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako premoženje, prav tako tudi objekti oziroma stavbe predstavljajo poleg koristi tudi strošek vzdrževanja in 

porabe za zagotovitev tekočega delovanja. Sredstva na tej postavki so namenjena poračunu obveznosti rednega 

vzdrževanja stavbe (električna energija in ogrevanje). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi informativne ponudbe in primerjalni oceni. 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Stroški so ocenjeni na osnovi realizacije zadnjih let in sprejetih pogodbenih obveznosti. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva temeljijo na osnovi realizacije zadnjih let. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06007 - Plače delavcev občinske uprave ( in ožjih delov občin) 
Vrednost: 140.946 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi se določa na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

Plačilne razrede določa vlada RS. Pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali dogovor o ukrepih na področju 

plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo in Zakon o izvrševanju proračuna RS. 
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06008 - Delovanje skupne občinske uprave 
Vrednost: 21.000 € 

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, v njej pa so zaposleni vodja inšpektorata in 

redarstva,  inšpektor in en redar. Sredstva predstavljajo delež Občine Sodražica, skupna občinska uprava pa naj bi v 

letu 2021 pokrivala še Občine Ribnica, Loški Potok, Velike Lašče. Občina Dobrepolje namreč z 31.12.2019 izstopa 

iz skupne občinske uprave. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ne vključuje samostojnega projekta v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi Letnega načrta MIR. 

 

06009 - Materialni stroški (tudi javna dela, če je izvajalec občina) občinske 

uprave (in ožjih delov občin) 
Vrednost: 48.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te dejavnosti se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog občine ter sredstva za nakup potrebnih materialnih 

sredstev 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova je realizacija leta preteklih obdobij. 

 

06018 - Notranje revidiranje 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so predvidena znotraj te postavke, so namenjena izvedbi notranje revizije delovanja občinske uprave v 

preteklih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pričakovani ceni tovrstne storitve, ki se najema na trgu. 

06019 - Vodenje OS GJS 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za vodenje evidenc in katastra gospodarske javne službe, ki jih za občino 

vodijo pristojne službe izvajalcev teh javnih službe. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je ocenjena na podlagi pogodb, ki določajo obveznosti med občino in izvajalci javnih služb. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

06013 - Nakup opreme 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tehnološki razvoj na področju delovnih metod, informatike in telekomunikacij zahteva stalno posodabljanje opreme 

in naprav. Ocene predvidenih sredstev temeljijo 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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-08-0001- Nakup opreme in prostorov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene stroškov nakupa. 

06016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na projekt iz NRP OB179-17-0001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je ocenjena na podlagi dosedanjih izkušenj o višini porabe. 

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: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani stroški za delovanje civilne zaščite se namenjajo za usposabljanje odgovornih za delovanje CZ in nakup 

opreme za potrebe izvajanja nalog civilne zaščite in pomoči prebivalstvu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se delno navezuje tudi na projekt OB179-14-0003 Investicije civilna zaščita. 



 

Stran 87 od 136 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na osnovi realizacije v preteklih obdobjih in načrtovanem nakupu opreme. 

  

 

07015 - Program požarne varnosti 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program požarne varnosti občina vpeljuje na novo z namenom dodatnega opremljanja naselij z mrežo hidrantov. 

Občina s tem želi povečati požarno varnost oziroma zagotoviti ustrezno količino vode za gašenje v primeru požara. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezuje se na projekt OB179-15-0001 Program požarne varnosti. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se zagotovijo na podlagi ocene vrednosti projekta in proračunskih možnosti. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07007 - Dejavnost gasilskih društev in zveze 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov krajevne gasilske zveze (GZ Ribnica) ter petih 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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Ni neposredne povezave na projekte v okviru proračunske postavke. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pogodba med Občino Sodražica in Gasilsko zvezo Ribnica. 

07011 - Investicije v OS gasilstvo - poraba požarne takse 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev Požarnega sklada bodo  nabavljena osebna zaščitna sredstva za pripadnike operativnih gasilskih enot. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-08-0002- Nakup gasilske opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije steka sredstev v požarni sklad. 
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07013 - Program poplavne varnosti 
Vrednost: 2.500 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Program se navezuje na OB179-14-0005 Program poplavne varnosti. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišče je temeljna pristojnost občine za zagotavljanje pogojev vzpostavitve lokalnega sistema zaščite in 

reševanja in upravljanja s prostorom. 

07014 - Intervencijsko reševanje 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru tega področja so namenjena za poravnavo stroškov intervencijskih aktivnosti na področju 

reševanja (gašenje, reševanje iz vode, reševanje v primerih naravnih in drugih nesrečah) in primarne odprave 

posledic nesreč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so povezana z drugimi programi s področja zaščite in reševanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišče je temeljna pristojnost občine za zagotavljanje pogojev vzpostavitve lokalnega sistema zaščite in 

reševanja. 

07017 - Obnova domov PGD 
Vrednost: 15.000 € 

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 2021 se načrtuje še sofinanciranje del pri obnovi doma v Žimaricah, če bo prišlo do začetka projekta.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-017-0003- Obnova domov PGD. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocene višini možne podpore s strani občinskega proračuna. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na lokalni ravni skrbijo za izvajanje prometne preventive in koordinacijo aktivnosti in ukrepov za 

večjo prometno varnost občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so 

institucije lokalnih skupnosti. V večini primerov je kontaktna oseba občinskega SPV dosegljiva preko občine. 

Občinski SPV sodelujejo na lokalni ravni z vsemi institucijami povezanimi s prometno varnostjo, 

kot so občinski oddelki za urejanje prometa in izobraževanje, osnovnimi šolami, vrtci, policijo, 

občinskimi redarstvi, nevladnimi organizacijami itd. 

Občinski SPV se med seboj povezujejo in sodelujejo, prav tako pa sodelujejo z Javno agencijo RS 

za varnost prometa - Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki pripravlja strokovna 

izhodišča za posamezne akcije, skrbi za usmeritve in obveščenost, spremlja aktivnosti na lokalni ravni.  

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), izvedbo varovanj prehodov 

ob začetku šole, novelacije načrta šole, barvanju šolske poti Slemenska  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

V proračunu so dodeljena sredstva namenjena za izvedbo promocije in drugih aktivnosti v okviru programa sveta za 

preventivo v cestnem prometu. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11004 - Programi Leader 
Vrednost: 62.300 € 

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 je za naše območje določen nosilec  RC Kočevje Ribnica, ki ga je Razvojni svet regije JVS leta 2015 

pooblastil za izvedbo vseh potrebnih postopkov za ustanovitev lokalne akcijske skupine (LAS) v finančni 

perspektivi 2014 - 2020. LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je ustanovljena dne 14.10.2015 v smislu 

pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov, kot ga opredeljuje Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki 

ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15; 28/16 in 73/16), ki bo pripravila in 

izvajala Strategijo lokalnega razvoja na območjih občin: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 

Velike Lašče in Dobrepolje  v obdobju 2014 - 2020.  Sredstva so namenjena za delovanje LAS za izvedbo projektov 

Leader. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Podlago za izplačilo predstavlja vsakoletna pogodba, podpisana z RC Kočevje Ribnica d.o.o. 

 

11015 - Projekt Leader 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LAS vsako leto objavi razpis za sofinanciranje projektov. Občina Sodražica sama ali kot partner sodeluje v 

posameznih projektih. V tekočem letu Občina Sodražica nima predvidenih lastnih projektov za prijavo na razpis, 

obstaja pa možnost, da bomo v kakšnem projektu sodelovali kot partnerji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na projekte iz LAS PROGRAMOV (OB179-18-0005). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določna na podlagi ocene potrebne porabe za pripravo oziroma pristop k posameznim projektom 

iz programa LAS. 

11019 - Kmetijstvo in gozdarstvo - izobraževanje 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina podpira izobraževanje in izpopolnjevanje na različnih področjih tako tudi na področju kmetijstva in 

gozdarstva. V sodelovanju z Zavodom za gozdove že vrsto let podpiramo izvedbo tečajev varne sečnje in dela z 

motorno žago. 

Občina želi podpirati tudi programe na področju izobraževanja mladih o kmetijstvu in rokodelstvo oz. 

suhorobarstvu. Del sredstev torej želi nameniti tudi temu področju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Podpora izobraževanju prebivalstva in razvijanje posameznih gospodarskih dejavnosti kot sta tudi kmetijstvo in 

gozdarstvo sta pomembni nalogi lokalne skupnosti. 

11029003 - Zemljiške operacije 

11007 - Komasacija Gora 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje naselij na Gori ima zelo razdrobljeno lastniško strukturo zemljišč. Taka situacija je neprimerna za 

obdelovanje kmetijskih zemljišč, tako njivskih kakor travniških s sodobno mehanizacijo. Občina Sodražica je 2007 

pričela s postopki zbiranje soglasij za zložbo  (komasacija) zemljišč na območju Gore. Istega leta je bil ustanovljen 

iniciativni komasacijski odbor, ki imel nalogo pridobiti potrebno število soglasij. Občina se je v letu 2012 prijavila 

na razpis Ministrstva za kmetijstvo inje v letu 2013 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje pridobila Odločbo o 

pravici do sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov za izvedbo komasacije Gora. DDV krije občina 

Sodražica. Komasacija obsega: 

- ureditev meje na obodu komasacijskega območja, 

- v primeru ukinitve posameznih poljskih poti, ureditev meje nadomestnih dostopov tudi za parcele, ki ležijo zunaj 

komasacijskega območja, 

- izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja, 

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč, 

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada, 
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- priprave, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, 

- ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, 

- zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, jarki, itd., 

- izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd. , 

- izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro 

drogovi, itd. , 

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč,  

- zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov, 

- izdelava elaborata komasacije. 

Kot zaključitev komasacijskih del je v smislu te pogodbe mišljena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del 

preda celoten elaborat komasacije Upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi. To pomeni, da je komasacija 

v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko upravna enota izda odločbo o novi 

razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. 

 Projekt komasacije Gora se je končal v letu 2015. 

V proračunu zagotavljamo sredstva za pripravo vsakoletnega poročila o učinkih projekta v dobi petih let po 

zaključku. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-07-0032- Komasacija zemljišča na Gori  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so ocenjena na podlagi pogodbenih obveznosti. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11010 - Zavetišča (azil) za živali 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloga občine je tudi, da poskrbi za zapuščene živali, za kar ima Občina Sodražica skladno z zakonodajo sklenjeno 

pogodbo z Zavetiščem Meli v Trebnjem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova za omenjena sredstva je zakon o zaščiti živali, izračuni pa temeljijo na dejanski realizaciji v preteklih letih. 

 

11017 - Subvencioniranje Veterine 
Vrednost: 700 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih stroškov. 



 

Stran 92 od 136 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11012 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture (gozdne vlake) 
Vrednost: 15.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se zagotavljajo se na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo 

lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih namenja država za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 

distribucije električne energije 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

12006 - Električne polnilnice za avtomobile 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavitev električnih polnilnic preko izbranega pogodbenega izvajalca na območju občine. Od tega bodo tri 

polnilnice na zemljiščih v lasti občine in tako javno dostopne, dve pa na zasebnih zemljiščih, ki pa bodo v skladu s 

pogoji sofinanciranja Eko sklada tudi javno dostopne. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB179-19-0014 Električne polnilnice za avtomobile 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Vzpodbujanje alternativne uporabe pogonskih sredstev namesto fosilnih goriv. 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

12005 - DOLB 
Vrednost: 166 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za stroške, ki jih ima občina z vzpostavitvijo ogrevanja na lesno biomaso. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ker nosilec investicije ni občina, ampak izbrani koncesionar, ni predvidenega programa v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se zagotavljajo na podlagi pogodbe med občino in koncesionarjev, ki določa medsebojna razmerja, 

vključno z opredeljenimi obveznostmi obeh pogodbenih partnerjev. 

  

 

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: 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta projekt vsebuje celotno investicijsko urejanje občinskih in javni poti ter javne infrastrukture.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

 Sredstva se načrtujejo na podlagi ocene stroškov in načrta vzdrževanja cest. 

 

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest -zimska služba 
Vrednost: 60.000 € 

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 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtuje na podlagi ocene stroškov in načrta zimske službe. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest- MANJŠI 

ODSEKI 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za izvedbo del (povečini ureditev spodnjega ustroja cestišča, odvodnjavanje in 

asfaltiranje) na odsekih, ki predstavljajo daljše hišne priključke (manjši odseku). 

Občina vodi seznam zaprošenih ureditev s strani občanov in jih izvaja v okviru vsakoletnega načrta na podlagi 

razpoložljivih sredstev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-07-0002- Manjši odseki  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtuje na podlagi ocene stroškov in programa urejanja manjših odsekov. 

13021 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta projekt vsebuje celotno investicijsko urejanje občinskih in javni poti ter javne infrastrukture.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-09-0003- Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi ocene stroškov. 

13022 - Investicije vaških odborov 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vaškim odbor, ki jih po lastni presoji po določenih pravilih namenijo za posamezne ukrepe 

na območju svojih naselij kot so npr. urejanje poljskih poti, pešpoti, avtobusnih postajališč in zelenic ter vaških 

jeder. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezuje se na projekt OB179-10-0005 Investicije vaških odborov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene nujnih operativnih stroškov. 

13046 - Kolesarska pot Žimarice 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru razvoja turistične in prometne infrastrukture se načrtuje vključite občine v medobčinsko mrežo kolesarskih 

poti in pešpoti. Februarja 2019 je občina Sodražica skupaj z ostalimi občinami in direkcijo RS za infrastrukturo 

podpisala sporazum o gradnji Krošnjarske kolesarske poti. Na območju občine Sodražica ta kolesarska pot vključuje 

izgradnjo novih poti in označitev že obstoječih. Prva faza tega je izgradnja odseka poti od Žimaric do Sodražica. 
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Sama izvedba projekta je ocenjena na več sto tisoč evrov. Navedeni odsek pa na okoli 160.000 evrov v enostavnejši 

izvedbi (brez asfalta) oziroma še približno 50.000 evrov več v varianti z asfaltiranjem. V oceno stroškov so 

vključena sredstva za izgradnjo poti, nakup zemljišč in pripravo potrebne dokumentacije. Na podlagi sporazuma o 

Krošnjarski poti je nosilec projekta država, ki naj bi nosila (pretežni) del tudi finančnih obveznosti iz naslova 

gradnje, občine pa v manjšem delu. Dokler ne bo pripravljenih potrebnih projektnih dokumentov in na njihov osnovi 

sklenjenega sofinancerskega sporazuma, ostajajo že predvidena sredstva s strani občine v rezervaciji za del tega 

projekta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezuje se na projekt OB179-19-0004. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena izhaja iz pridobljenih informativnih ponudb. 

13049 - Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica zagotavlja ustrezno vzdrževane in opremljene lokalne ceste. Z navedenim projektom želi 

rekonstruirati odsek občinske ceste od Vagovke do Kržetov z ureditvijo križišča pred vasjo Kržeti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezuje se na projekt OB179-19-0012. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je ocena, ki je določena na podlagi naročila za izvedbo. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13011 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 

prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na osnovi porabe preteklega leta. 

13027 - Ureditev državne ceste in pločnikov za pešce v Žimaricah 
Vrednost: 130.000 € 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet projekta je izgradnja ( priprava projektne dokumentacije, nakup zemljišč in gradbena izvedba itd) pločnikov 

vzdolž regionalne ceste skozi naselje Žimarice, postavitev nove javne razsvetljave, obnova potrebne komunalne 

infrastrukture ( meteorna kanalizacija, vodovod) in postavitev avtobusnih postajališč. Projekt se navezuje na državni 

projekt rekonstrukcije regionalne ceste Sodražica - Nova Vas v naselju Žimarice. Projekt se izvaja v sodelovanju z 

državo ( Direkcija RS za infrastrukturo), ki tudi vodi skupen projekt. Celoten projekt je ocenjen na približno 

1.000.000,00 EUR , od tega naj bi manjkajoča sredstva zagotovil državni proračun. 

STANJE: Naselje Žimarice se nahaja vzdolž državne ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica. Obstoječe vozišče 

je na posameznih mestih močno razpokano in v preteklosti točkovno sanirano. V območju naselja ni urejenih površin 
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za pešce niti kolesarje. Zaradi relativno goste pozidave, je v naselju veliko dovozov do obstoječih objektov in dovozov 

na kmetijska zemljišča. Na celotnem odseku državne ceste so eskalirale poškodbe, ki se kažejo v obliki mrežastih 

razpok, plitvih kolesnic, slabe prečne in vzdolžne ravnosti, obrabe, luščenja in izmeta zrn ter goste pokrpanosti. 

Celoten odsek je v slabem stanju. 

V km 15,325 je obstoječi most, ki ima kamnite podpornike, robni venci in konstrukcija mostu pa je načeta, 

 zato je most potrebno zamenjati. 

Odvodnjavanje padavinske vode je delno urejeno v stanovanjskem delu naselja, izven njega se voda prek bankin in 

muld izpušča v teren. 

Talne označbe: na vozišču je sredinska ločilna črta, ki je redno vzdrževana, o vozišču so prometni znaki, ki jih  bo 

z rekonstrukcijo ceste potrebno na novo urediti in zamenjati. 

Cestna razsvetljava: Na obravnavanem sta obstoječi svetilki cestne razsvetljave na območju strnjenega naselja,  v 

ostalem predelu območja rekonstrukcije ni obstoječe cesten razsvetljave. 

     REŠITEV: Na odseku regionalne ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica v naselju Žimarice, se izvede   

rekonstrukcija ceste z ureditvijo pločnika za pešce. Predvidena je umestitev cestne razsvetljave ob hodniku 

za pešce ob levi  in delno ob desni strani vozišča, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter morebitna 

zaščita in prestavitev in obnova ostale infrastrukture, ki je tangirana s predvideno ureditvijo in izhaja iz 

projektnih pogojev soglasodajalcev.  

 

Na območju se izvede rekonstrukcija ceste, med km 13,590 in km 15,111 uredi hodnik za pešce po levi, med 

km 15,111 in km 15,350 se uredi mešana površina za kolesarje in pešce, ki se bo za mostom čez Bistrico 

navezala na novo kolesarsko pot. Med kilometroma, km 13.570 in 14.240 in med km 14.610 in km 14.780 se 

uredi hodnik za pešce na desni strani. Na celotnem območju se uredi cestna razsvetljava, izvedejo se dve 

avtobusni postaji na desni strani ceste in dve na levi, od katerih je nova na lokaciji v bližini gasilskega doma 

Žimarice. Vsi  obstoječi cestni priključki se ohranjajo. V km 15,325 se izvede nov most, z armirano betonsko 

mostno konstrukcijo. Na  začetku in na koncu naselja  se na mestu vstopa v naselje na sredini vozišča izvedeta 

umirjevalna otoka, ki se ju tlakuje. 

 

13041 - Svet za preventivo 
Vrednost: 200 € 

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). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

V proračunu so dodeljena sredstva namenjena za izvedbo promocije in drugih aktivnosti v okviru programa sveta za 

preventivo v cestnem prometu. 

13042 - Avtobusna postaja Sodražica 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V naselju Sodražice se načrtuje izgradnja nove avtobusne postaje z razširitvijo obstoječega parkirišča na koncu 

ceste, ki vodi do trgovskega centra Zadruge. Projekt je ocenjen na približno 30.000 evrov, od katerih je navedena 

višina predvidena v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezuje se na projekt OB179-19-0005. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je ocenjena na podlagi pripravljene projektne dokumentacije. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13013 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 30.800 € 

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 v višini, 4205003-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Del sredstev se veže na projekt NRP OB179-09-0002 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva za porabljeno električno energijo so planirana na podlagi porabe v preteklem letu. V okviru vzdrževalnih 

del pa  bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 

gospodarstva 
Vrednost: 9.800 € 

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  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Programi dela in Pogodbe o sofinanciranju delovanja podjetniških centrov za leto 2021. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pogodbe o sofinanciranju delovanja podjetniških centrov, pogodba o izvajanju štipendijske sheme, pogodba za 

sofinanciranje aktivnosti. 
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14021 - Subvencioniranje programov OPZ Ribnica 
Vrednost: 2.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Podpora določenim programov vzpodbujanja malega gospodarstva je v interesu občine. 

 

14028 - Pokrita tržnica Sodražica 
Vrednost: 3.260 € 

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. 

V letu 2020 je predvideno nekaj sredstev za vzdrževanje in tekoče delovanje objekta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se nanaša na program OB179-17-0002 Pokrita tržnica Sodražica. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocenjena vrednost del ter stroškov. 

14029 - Projekt socialnega podjetništva - ROKODELSKA ZADRUGA 
Vrednost: 70.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Suha roba in lesarstvo kot širša panoga imata pri nas dolgo tradicijo. Občina Sodražica je tudi nosilka zaščite 

geografskega porekla Ribniške suhe robe. Glede na to, da suhorobarstvo počasi izumira želi občina preko primernih 

struktur nastopiti z določenimi ukrepi, ki bi ponovno oživilo in okrepilo lesno dejavnost kot obrt. Zato želi občina 

skupaj z določenimi institucijami in posamezniki ustanoviti rokodelsko zadrugo, ki bi povezovala obstoječe in nove 

rokodelce in obrtnike s področja lesne galanterije, jim omogočala skupen nastop na večjih trgih, pomagala pri 

promociji in trženju ter poskrbela za razvijanje novih oblik, dizajnov in aplikacij na tem področju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Predvidena višina sredstev so zgolj sredstva za morebitna predhodne obremenitve pred pričetkom izvajanja projekta. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

14020 - Promocija občine 
Vrednost: 5.000 € 
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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. 

Sredstva na postavki so namenjena za promoviranje občine v okviru finančne podpore določenim projektom preko 

katerih se promovira tudi občine oz. njena vsebina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije iz preteklih let. 

14024 - Promocija turizma 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina želi posredno vzpodbuditi določene aktivnosti na področju turizma. S tem namenom sodeluje v so 

organizaciji ali s pokroviteljstvom tudi pri izvedbi prireditev širšega občinskega pomena kot npr, s Turističnim 

društvom Sodražica, ko vsako leto prireja sedaj že tradicionalni "Tržni dan". Sredstva  so namenjena izvajalcem 

prireditev ter pokrivanju stroškov pogostitev, cvetličnih aranžmajev in drugo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih stroškov. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14032 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica podpira dejavnosti društev, klubov in drugih skupin na območju občine. Nekatera društva imajo v 

lasti ali v najemu nepremičnine, na katerih stoji društvena infrastruktura in pripadajoča oprema predvsem športno 

rekreativne in turistične narave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB179-19-0015 Infrastruktura društev 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potreb, ki temelji na analizi stanja in potrebnih ukrepov. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15030 - Izvedba ukrepov na odlagališču Mala gora 
Vrednost: 2.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica se je s sklepom občinskega sveta zavezala za zagotavljanje potrebne višine sredstev za izvajanja 

zapiranja odlagališča Mala gora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe temelji na obveznosti občine do svoje infrastrukture, konkretni okvir pa je dan na podlagi realizacija 

preteklega obdobja. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15003 - Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture s področja varovanja okolja 

(kanalizacija odpadnih voda in njihovo čiščenje).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene najnujnejših potrebnih stroškov in možnosti proračuna. 

 

15027 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sofinanciranja malih čistilnih naprav predvideva pomoč občine v obliki subvencije gospodinjstvom 

zasleduje zavezo naše države, da uredi odvajanja in čiščenje odpadnih voda na ustrezen način. Postavljanje 

individualnih malih čistilnih naprav je predvideno za območja, kjer ni potrebno oziroma smiselno graditi javnega 

sistema kanalizacije. Navedena območja se določijo na podlagi veljavne uredbe vlade. Z ukrepom omogočamo 

občanom, ki ne živijo na območju javnih kanalizacij približno enakovreden položaj glede dostopnosti okoljske 

infrastrukture. Program sofinanciranja se načrtuje do leta 2023, ki je določen kot novi datum za ureditev odvajanja 

oziroma čiščenja odpadnih voda z kakšnim dodatnim letom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je se navezuje na NRP OB179-15-0004. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena glede na ocenjen obseg prijavljenih sredstev pomoči oz. podpore. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

15033 - Narava in okolje 
Vrednost: 1.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica podpira dejavnosti različnih društev, klubov in skupin na območju občine. Na področju dejavnosti 

ohranjanja narave in okolja, naravnega bogastva in dediščine ter zlasti nekaterih tradicionalnih dejavnost delujejo 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potreb in analizi stanja in ukrepov. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16004 - Prostorski dokumenti 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za projektno dokumentacijo za investicijske projekte okoljske, prometne in 

druge infrastrukture, ki se pripravljajo za izvedbo v naslednjih letih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-09-0009- Projektna dokumentacija  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocenjene vrednosti potrebnih stroškov. 

  

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

16007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 
Vrednost: 25.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-07-0028- Investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi ocene nujnih opravil. 
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16035 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 900 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi ocene stroškov iz preteklih let. 

16039 - Subvencioniranje vode 
Vrednost: 6.500 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi sprejetih sklepov občinskega sveta in pogodbenih obveznosti na podlagi področne 

zakonodaje. 

16043 - Oskrba občanov z vodo 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za finančno pomoč pri izrednih dobavah in transportu pitne vode prebivalstvu, 

ki nima zagotovljene javne vodooskrbe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na NRP OB179-12-05 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi ocene predvidenih stroškov. 

16048 - Oskrba z vodo - NOVA ŠTIFTA 
Vrednost: 200 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so določena na podlagi pogodbenih obveznosti. 

16051 - Oskrba s pitno vodo SORIKO II 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica želi nadaljevati investicijske projekte na področju opremljanja naselij z ustrezno vodooskrbo. S 

tem projektom se pripravlja in izvede projekt izgraditve vodovodnega omrežja v naselju Zamostec.Sedanje stanje 

vodovoda Zamostec 

Vodovod Zamostec zagotavlja pitno vodo za naselje Zamostec v občini Sodražica. Za ustrezno delovanje tega 

vodovoda sta zgrajena zajetje in vodohran. Pred leti je bil izdelan povezovalni cevovod do Sodražice, s katerim je 

omogočen dotok vode v Zamostec iz regionalnega sistema oziroma s katerim je vodovod Zamostec priključen na 

vodovodni sistem Sodražica - Ribnica - Kočevje. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina 

javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša približno 3,0 km.  

V naselju Zamostec je obstoječ vodovod zgrajen še iz azbestnih cevi, premera DN 60, katere predstavljajo 

potencialni vir obolenj, ki jih povzroča azbest in ki kot takšne niso primerne za uporabo v oskrbi s pitno vodo, poleg 

tega pa se zaradi dotrajanosti pogosto pojavljajo okvare in s tem motnje v oskrbi uporabnikov s pitno vodo.  

Vodovod naselja Zamostec pa prav tako ni varen zaradi težav pri omogočanju zadostnih tlakov v sistemu - potrebna 

hidravlična posodobitev.  

Del vodovodnega cevovoda ob glavni cesti se je pred kratkim obnovil s cevmi NL, DN 100 in PE, d90, v sklopu 

gradnje pločnika in preplastitve državne ceste. 

Za ureditev ustrezne oskrbe z vodo v naselju Zamostec je predvidena ukinitev zajetja Zamostec in v celoti 

zagotovitev potrebnih količin pitne vode iz vodovodnega sistema Sodražica-Ribnica-Kočevje.  

Za projekt vodovoda v naselju Zamostec je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Trasa se namreč 

spreminja od obstoječe, zato je bilo potrebno gradbeno dovoljenje.  

      Razlogi za investicijsko namero 

Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši zagotoviti varno vodooskrbo iz 

javnega vodovodnega sistema. 

Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: 

  zagotoviti trajno, vzdržno, ekonomično in varno vodooskrbo za prebivalce naselja Zamostec, ki se z vodo 

oskrbujejo iz vodovodnega sistema Sodražica - Ribnica - Kočevje, 

  povečati zanesljivost dela vodovodnega sistema Sodražica - Ribnica - Kočevje, 

  zmanjšati oziroma odpraviti težave, ki se sedaj pojavljajo na vodovodu v naselju Zamostec (napake na vodovodu, 

zagotavljanje zadostnih tlakov), 

  izboljšati požarno varnost, 

  zmanjšati negativne vplive na okolje (manjša poraba energije za črpanje vode zaradi zmanjšanih vodnih izgub, 

manj tudi prekuhavanje vode), 

  dvigniti komunalni standard, 

  izboljšati življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev oziroma zagotoviti kvalitetnejše bivalno okolje v območju 

investicije. 

Poleg vseh naštetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na razvoj in poseljenost območja novega 

vodovoda. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB179-18-0001 Oskrba s pitno vodo Sodražica II 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo za pripravo projektne dokumentacije na podlagi ocene stroškov. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16008 - Vzdrževanje socialnih grobov 
Vrednost: 1.100 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko so zagotovljena sredstva za urejanje grobov, za katere ne skrbi nihče ter za grobove padlih v času 

druge Svetovne vojne, katero storitev opravlja lokalna ZZB NOB Sodražica. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so določena na podlagi ocene stroškov. 

16055 - Obnova pokopaliških objektov 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokopališči objekti so na območju naše občine v različno dobrem stanju. S tem projektom se predvideva izvedba 

obnov in investicijskega vzdrževanja pokopališke infrastrukture in objektov (vežic). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP OB179-19-0021 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je ocenjena na podlagi pričakovane vrednosti naložbe na podlagi primerljivih cen. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

16010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, 

parki, otroška igrišča, kampi.) 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje parkovnega drevja (obrezovanje). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na podlagi realizacije v preteklih letih. 

 

16052 - Igrišče Gora 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja igrišča z rekreacijo z opremo ter parkirišča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP OB179-18-0002. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

16012 - Praznična okrasitev naselij 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

16032 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (obratovalni stroški, 

zavarovanje, upravljanje) 
Vrednost: 1.500 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so predvidena na osnovi predvidene realizacije v zadnjih letih. 

  

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16001 - Stroški urejanja občinskih zemljišč 
Vrednost: 28.500 € 

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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pogodba s Komunalo Ribnica d.o.o. 

 

16054 - Tekoče vzdrževanje krajinskega parka - KADICE 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica skrbi in vzdržuje območje krajinskega parka Kadice (ureditev in čiščenje poti, vzdrževanje 

opreme in oznak ter zaščito parka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potreb za izvedbo tekočega vzdrževanja. 

16069002 - Nakup zemljišč 

16027 - Nakup kmetijskih zemljišč 
Vrednost: 10.000 € 

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).. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB179-09-0007 - Nakup kmetijskih zemljišč 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene stroškov nakupa. 

16029 - Nakup stavbnih zemljišč 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup zemljišč je eden od postopkov urejanja in gospodarjenja s prostorom. Na ta način se: 

-  ureja spore, ki so povezani s potekom javnih cest in poti 

- zagotavlja nakupe tistih zemljišč, ki so skladno z prostorskim planom predvideni za izvajanje določenih aktivnosti. 

Sredstva so predvidena za nakup zemljišč glede na Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 

Sodražica (v prilogi). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB179-09-0006 - Nakup stavbnih zemljišč 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene stroškov nakupa. 
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je kot soustanovitelj Zdravstvenega doma Ribnica dolžna sofinancirati skupne investicije. V letu 

2020 se predvideva nabava opreme za zdravstveno postajo v Sodražici ter za investicijsko vzdrževanje objekta. Del 

sredstev pa je namenjen sofinanciranju nakupa novega reševalnega vozila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-07-0010- Investicije v opremo ZD 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene stroškov nakupa in možnosti proračuna ter v sorazmerju z deležem občine 

v soustanoviteljstvu ZD. 

 

17010 - Logoped 
Vrednost: 864 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Logopedska dejavnosti se že vrsto let zagotavlja kot nadstandard, torej v večjem obsegu kot ga zagotavlja ZZZS, saj 

se je izkazala za učinkovito tako v šoli kot v vrtcu. Pri slednjem se na ta način občasno izognemo dodatnim 

stroškom, ki bi jih sicer imeli z zagotavljanjem standarda, ki ga moramo zagotavljati otrokom s posebnimi 

potrebami (usmeritev z odločbo). Zaradi pomanjkanja kadra se v preteklih dveh letih ta nadstandardna dejavnosti ni 

izvajala. ZD Ribnica je v letu 2018 vendarle uspel zaposliti logopeda, vendar zaenkrat ne za polni delovni čas, 

obstaja možnost, da se bo ta nadstandardna dejavnosti ponovno izvajala. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbenih obveznosti. 

17013 - Pediater 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z letom 2021 občina prične sofinanciranje specializacije pediatra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev temelji na podani oceni stroškov izobraževanja ter predvideni delitvi med občinami. 
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17009 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 
Vrednost: 6.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

30. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. RS, št. 62/2013 in 40/2011). 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

17008 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 2.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklih obdobjih. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

18013 - Dejavnost knjižnice 
Vrednost: 35.000 € 

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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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Odlok o ustanovitvi Knjižnice Miklova hiša. 

 

18014 - Nakup knjig za splošne knjižnice 
Vrednost: 4.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-09-0011- MIKLOVA HIŠA - NABAVA KNJIG 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi letnega načrta nakupa knjig. 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18023 - Programi kulturnih društev 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Programi, projekti in delovanje kulturnih društev bo financirano na podlagi javnega razpisa. Z izvajalci letnega 

programa kulture bodo za razdelitev sredstev podpisane letne pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Občina Sodražica bo na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 

Sodražica sredstva razdelila na osnovi razpisa. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18025 - Programi lokalnega radia in televizije 
Vrednost: 10.500 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Obstoječe pogodbe. 
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18027 - Izdajanje občinskega časopisa 
Vrednost: 11.600 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračunu temeljijo na osnovi realizacije v preteklih obdobjih 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

18036 - Pomoč verskim skupnostim 
Vrednost: 5.000 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-07-0005- Vzdrževanje sakralnih objektov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potreb in analizi stanja in potrebnih ukrepov. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

18062 - Sofinanciranje programa športa 
Vrednost: 29.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in letnega programa športa ter pokroviteljstva občine 

posameznega kluba za uporabo športne dvorane.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Občina Sodražica bo na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 

Sodražica  razdelila sredstva na podlagi razpisa. 

 

18067 - Športna dvorana 
Vrednost: 59.635 € 

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).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi pogodbenih obveznosti. 

18069 - Balinišče Sodražica 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Balinišče v Sodražici je v lasti občine, upravlja pa ga Balinarski klub. Objekt je star trideset let in je potreben 

določene obnove. Zaradi toče smo v letu 2019 izvedli sanacijo strehe na pomožnem zidanem delu, v naslednjih letih 

pa načrtujemo obnoviti tudi večjo streho nad samim igriščem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na OB179-18-0003 NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocenjene vrednosti del. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

19001 - Dejavnost javnih vrtcev 
Vrednost: 442.000 € 

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 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 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na osnovi obstoječe ekonomske cene vrtca, števila oddelkov in vpisanih otrok, in obstoječega 

deleža sofinanciranja občine. 

 

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca, ki ga občina določi v skladu s 

predlaganim načrtom šole. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezujejo na projekt iz NRP  OB179-09-0012- INVESTICIJE OŠ VRTEC 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

 Sredstva se načrtujejo na podlagi vloge upravičenca ter možnosti proračuna. 

 

19044 - Obnova strega dela vrtca in jedilnice 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina načrtuje v prehodnem obdobju urediti prostore za nekaj novih igralnic v starem delu obstoječega vrtca. V 

letu 2020 načrtujemo pripravo potrebne projektne dokumentacije, še prej pa pripravo idejne zasnove, ki bi 

predvidela smer rešitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP OB179-19-0020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določena na podlagi ocenjene vrednosti. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah 
Vrednost: 60.000 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

V letu 2021 se načrtuje znesek za pokritje potrebnih stroškov delovanja šole. 

 

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - mobilni specialni pedagog 
Vrednost: 2.800 € 

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).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

V letu 2021 planiramo iste aktivnosti kot v letu 2020 zato znesek temelji na osnovi predvidene realizacije v letu 

2020. 

 

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šolah 
Vrednost: 15.000 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na projekt iz NRP OB179-09-0010 - OŠ SODRAŽICA 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi vloge upravičenca in možnosti proračuna. 

 

19039 - Dodatni programi v OŠ (varstvo vozačev, spremljevalec) 
Vrednost: 9.500 € 

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...) 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva se načrtujejo na podlagi pogodbenih obveznosti. 
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19039002 - Glasbeno šolstvo 

19011 - Materialni stroški v glasbeni šoli 
Vrednost: 5.500 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova je predlog finančnega plana Glasbene šole Ribnica za leto 2021, ki je upoštevan glede na možnosti 

proračuna. 

 

19042 - Investicije in investicijsko vzdrževanje -GLASBENA ŠOLA 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbena šola deluje kot enota tudi v Sodražici, kjer pa povečini uporablja glasbila iz matične šole. Želja šole je, da 

bi vsaj nakupili dodaten nabor glasbil za potrebe enote v Sodražici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt OB179-19-0001. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

19041 - Večgeneracijski center SKUPAJ 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Medgeneracijsko sodelovanje je eno najpomembnejših področji, ki mora biti prioriteta tudi za lokalne skupnosti pri 

razvoju človeških virov. Navedeni projekt, ki ga kot vodilni partner vodi Ljudska univerza iz Kočevja v sodelovanju 

z nekaterimi občinami (Kočevje, Kostel in Sodražica), vstopa v ta prostor kot nadaljevanje nekdanjih programov 

izobraževanj starejših, predvsem pa prihaja z novimi temami, katerih namen je povezovanje generacij, izobraževanje 

in usposabljanje za najrazličnejše skupine ljudi, in priložnost pridobivanja novih veščin, znanj in spoznanj. 

Projekt je večleten in je podprt tudi s strani državnega in evropskega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Obveznosti opredeljene v skladu s sprejeto pogodbo o sofinanciranju projekta. 
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1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19028 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
Vrednost: 74.200 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na osnovi sklenjenih 

pogodb 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 4.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sklep  o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica in predvidenega števila rojstev. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov 
Vrednost: 100.000 € 
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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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na osnovi obstoječega stanja. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
Vrednost: 45.000 € 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišča za sredstva temeljijo na podlagi Zakona o socialnem varstvu in  so planirana glede na  število 

oskrbovancev. 

20011 - Storitev pomoč na domu 
Vrednost: 26.000 € 

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.  

S spremembo cen te storitve v letu 2019 je potrebno nekoliko tudi povečati sredstva za to dejavnost. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišče je Zakon o socialnem varstvu. Sredstva so planirana glede na trenutno veljavno ceno, ki jo je potrdil 

Občinski svet. 

 

20023 - Prostofer 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med tem ko urbane občine posvečajo v Evropskem tednu mobilnosti pozornost alternativi prevozov z motornimi 

vozili, zlasti promociji kolesarjenja po središčih mest, želi Občina Sodražica, podobno kot ostale periferne občine, 
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osvetliti socialni vidik mobilnosti. Problematika mobilnosti starejših, invalidov in drugih skupin ljudi, ki ne živijo v 

urbanih središčih in nimajo lastnega prevoza, je na podeželju vedno bolj aktualna. Projekt Prostofer  vodi zavod 

Zlata mreža. Na podlagi preučitve dobrih praks in izkušenj ter posvetovanj s predstavniki Društva upokojencev 

Sodražica smo ocenili, da je ta projekt najbolj odgovarjujoč potrebam naših ljudi, ki jim bo takšna storitev 

namenjena. Na podlagi soglasja Občinskega sveta se je projekt Prostofer v Občini Sodražica pričel izvajati v 

novembru 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Občina za samo organizacijo projekta mesečno namenja sredstva zavodu Zlata mreža, in sicer za delovanje klicnega 

centra, ki organizira prevoze, izobraževanja prostovoljnih šoferjev in siceršnjo pomoč pri vzpostavitvi delovanju 

lokalne mreže. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

sredstev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova je Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zagotovljena sredstva  so planirana glede na trenutno 

stanje.  

 

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: 6.500 € 

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 se bodo prijavili na razpis. S spremembo zakona o rdečem 

križu se na posebni postavki zagotovijo tudi sredstva za delovanje lokalne organizacije Rdečega križa.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica, ki je bil sprejet v letu 

2008. 
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20020 - Delovanje rdečega križa 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, so zagotovljena za  delovanje lokalne organizacije Rdečega križa. S tem proračunom se sredstva 

povečujejo zlasti z namen, da bi zagotovili nekaj dodatnih programov za ranljive skupine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova je Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam 
Vrednost: 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se nanaša na plačilo obresti od  dolgoročnega kredita ki jih je občina najela v preteklosti.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so predvidena na osnovi pogodbe in trenutnega amortizacijskega načrta. 

 

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov - seznam 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

VV letu 2020 se Občina Sodražica namerava kratkoročno zadolžiti za premostitev tekočih obveznosti in za založena 

sredstva iz proračuna EU. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina predvidenih sredstev temelji na oceni stroškov za izvedbo tovrstnih postopkov in izvedbo najema. 
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22004 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje 

kredita, nadomestilo za vodenje kredita) 
Vrednost: 342 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za stroške povezane z zadolževanjem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je določna na podlagi ocene stroškov potrebnih storitev. 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so določena na podlagi ocene višine sredstev za nujni primer. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23006 - Tekoča proračunska rezerva 
Vrednost: 15.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni neposredne povezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so določena na podlagi ocene višine potrebnih rezervnih sredstev za zagotavljanje financiranja 

nepredvidenih stroškov. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  
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C - Račun financiranja  

4000 - Občinska uprava  

Vrednost: 118.218 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov 
Vrednost: 118.218 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so sredstva zagotovljena za odplačilo dveh dolgoročnih kreditov, ki jih je občina najela v preteklih letih 

za investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pogodba med občino Sodražica in Novo Ljubljansko banko. 

Pogodba med občino Sodražica in KB Maribor. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

1000 - Občinski svet 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

OB179-19-0013 - Oprema občinski svet 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občinski svet za svoje delovanje potrebuje določeno računalniško in avdiovizualno opremo. Sredstva na tej postavki 

so namenjena za nakup računalniških tablic članom novega sklica občinskega sveta. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

4000 - Občinska uprava  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB179-09-0005 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Poslovni objekti, ki so v lasti občine, bodisi jih uporablja občina ali zavodi in podjetja,ki opravlja širše občinske 

naloge bodisi so dani v najem (npr. pošta), so potrebni stalnega ali izjemnega (občasnega) investicijskega 

vzdrževanja na podlagi načela dobrega gospodarjenja s premoženjem. 

Stanje projekta 

Projekt predstavlja stalno dinamiko izvajanja posameznih del v sklopu investicijskega vzdrževanja na podlagi potreb 

in načrtovanja 

OB179-13-0003 - Nakup in preureditev poslovne zgradbe - ZADRUGA 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja nakup zgradbe nekdanje zadruge na trgu v Sodražici. Namen projekta je pridobiti prostor za 

večnamensko dogajanje. Predvidena vsebina novo pridobljenih prostorov je splošna knjižnica v pritličju, poleg pa 

tudi prostori pošte ter morebiti še kakšne druge tržne dejavnosti. V kletnih prostorih naj bi se zagotovil prostor za 

postavitev trajnih razstav s področja suhe robe, likovne in glasbene dediščine. V nadstropju bi uredili prostore za 

občinske urade, v mansardi pa več namenski prostor za druženje in srečevanja ter prostore občinskega sveta. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi glede preureditve, glede nakupa pa v teku. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB179-08-0001 - Nakup opreme in prostorov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt nakup opreme in prostorov je stalno odprt splošni projekt za izvajanje potreb občine po nakupih potrebnih 

prostorov in opreme v objektih občinske uprave, izvajalcev občinskih javnih služb in drugih najemnikov. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 
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OB179-17-0001 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva, ki so predvidena v okviru tega programa, so namenjena pripravi in izvedbi investicijskega vzdrževanja 

občinskih prostor. V letu 2017 načrtujemo izvesti renovacijo sanitarijev v sedanji občinski stavbi. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB179-14-0003 - Investicije civilna zaščita 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Nakup ustrezne opreme za reševanje v primeru naravnih ali drugih nesreč (protipoplavne vreče, oprema reševalcev, 

repetitorjev za zvezo, itd) oz. oprema za odpravo ali omilitev posledic nesreč (nadomestne strešne ponjave, itd). V 

naslednjih letih se načrtuje dodatno nakup in postavitev komunikacijskega repetitorja za pokrivanje področja Gore, 

Globeli in Podklanca. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

OB179-15-0001 - Program požarne varnosti 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva boljšo opremljenost naselij s hidrantnim omrežjem, s čimer naj bi se izboljšala tudi požarna 

varnost. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB179-07-0011 - Investicije v opremo požarne varnosti-GaZ 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Nakup ustrezne večje opreme (Gasilska vozila, ostala gasilska oprema). Cilj projekta: zagotovitev ustrezne opreme 

GJS (PGD SDR) za učinkovito izvajanja GJS. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB179-08-0002 - Nakup gasilske opreme 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj tega projekta je zagotovitev potrebne in ustrezne (manjše, osebne) gasilske opreme za posamezna društva. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB179-14-0005 - Program poplavne varnosti 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava dokumentov programa za izvajanje ukrepov poplavne varnosti na območju občine in izvedbo predvidenih 

ukrepov. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi 
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OB179-17-0003 - Obnova domov PGD 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB179-18-0005 - Projekti LAS 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je priprava in vzpostavitev programa za opremo podeželskih krajev s napravami za posredovanje v 

primeru kapi ali zastoja srca. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB179-19-0016 - Razvoj kmetijstva in gozdarstva 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja pripravo in izvajanja podpornih programov za razvoj kmetijske dejavnosti na območju občine 

Sodražica. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB179-07-0032 - Komasacija zemljišč na Gori* 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt komasacije predvideva sredstva za geodetsko izmero obstoječega stanja, analizo zemljišč, priprava predloga 

nove ureditve ter zakoličba zemljišč po komasaciji. Komasacija obsega: - ureditev meje na obodu komasacijskega 

območja, - v primeru ukinitve posameznih poljskih poti, ureditev meje nadomestnih dostopov tudi za parcele, ki 

ležijo zunaj komasacijskega območja, - izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja, - 

izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč, - izdelava, razgrnitev in usklajevanje 

elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada, - priprave, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata 

idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, - ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni 

nasadi, ohišnice, - zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, jarki, 

itd., - izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd. , - izmera objektov v območju, ki so 

pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, itd. , - izdelava, razgrnitev in 

usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč, - zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov, - 

izdelava elaborata komasacije. Kot zaključitev komasacijskih del je v smislu te pogodbe mišljena faza 

komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije Upravni enoti in pristojni območni 

geodetski upravi. To pomeni, da je komasacija v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da 

lahko upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. Predvideno končanje 

komasacije Gora je v letu 2015. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. 
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OB179-15-0006 - Agromelioracija Zamostec Vinice 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je izvedba zemljiške operacije komasacije zemljišč na območju vasi Zamostec, Vinice in Zapotok. 

Poleg tega pa se predvideva po zaključku komasacije tudi izvedba agromelioracije na tem območju. 

Stanje projekta 

V pripravi 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB179-07-0002 - Manjši odseki 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt vključuje izgradnjo dveh avtobusnih postajališč v centru Sodražice, ureditev vsaj enega dodatnega parkirišča 

v centru ter dodatno postavitev ustrezne javne razsvetljave in ureditev prehodov za pešce v Sodražici, kar od občine 

zahteva odločba prometnega inšpektorata. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku izvajanja. 

OB179-09-0003 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko vzdrževanje in obnova lokalnih cest, javnih poti in mostov. 

Stanje projekta 

Aktiven 

OB179-09-0014 - Rekonstrukcija lok.c. Travna gora 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Izgradnja in rekonstrukcija lolalne veste Vagovka - Travna gora 

Stanje projekta 

Projekt je v pripavi 

OB179-10-0005 - Investicije vaški odborov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet projekta je investicijsko vzdrževanje in obnova posameznih odsekov poljskih poti. Največji del realizacije 

projekta je predvideno na tistih odsekih poljskih poti, ki so bili najbolj prizadeti v času poplav. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB179-19-0004 - Krošnjarska kolesarska pot 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja izgradnjo (priprava potrebne projektne dokumentacije, nakup zemljišč, gradbena izvedba itd) 

pešpoti in kolesarske steze od Žlebiča do Boncarja ob regionalni cesti Sodražica - Nova vas. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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OB179-19-0007 - Ureditev naselja Travna gor 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava in izvedba adaptacije javne ceste skozi naselje Travna gora , postavitev javne razsvetljave in meteorne 

kanalizacije, odkup zemljišč. 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB179-19-0012 - Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Sodražica zagotavlja ustrezno vzdrževane in opremljene lokalne ceste. Z navedenim projektom želi 

rekonstruirati (projektna dokumentacija, odkupi zemljišč, gradbena izvedba rekonstrukcije itd) odsek občinske ceste 

od Vagovke do Kržetov z ureditvijo križišča pred vasjo Kržeti. 

Stanje projekta 

Projekt je v priprvi. 

OB179-19-0019 - Pešpot Sodražica - Zamostec 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Med naseljema Zamostec in Sodražica poteka državna cesta R1, ki je brez pločnikov za pešce in kolesarje. Idejna 

rešitev poteka kolesarskih poti ne predvideva trasa na tej relacijo, ampak ob vzporedni lokalni cesti pri Izberju, zato 

ta pot dolgoročno ostaja nerešena z vidika prometne varnosti. Ob njej namreč dnevno hodijo občani, zlasti starejši in 

šolarji. Zaradi številčnosti prometa in hitrosti, ki so določene izven naselij, predstavlja to območje tveganje za 

prometne nesreče tudi z hujšimi posledicami. Z namenom zmanjšanja tveganja je občina predlagala direkciji RS za 

infrastrukturo, ki je pristojna za urejanje pešpoti izven naselij, da ob cesti zgradi pločnik. Na podlagi dogovora med 

občino in direkcijo pripravi občina potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo potrem direkcija pripravi ustrezno 

izvedbo projekta. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB179-10-0009 - Obnova državne ceste in pločnikov v Žimaricah 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet projekta je izgradnja ( priprava projektne dokumentacije, nakup zemljišč in gradbena izvedba itd) 

pločnikov vzdolž regionalne ceste skozi naselje Žimarice, postavitev nove javne razsvetljave, obnova potrebne 

komunalne infrastrukture ( meteorna kanalizacija, vodovod) in postavitev avtobusnih postajališč. Projekt se 

navezuje na državni projekt rekonstrukcije regionalne ceste Sodražica - Nova Vas v naselju Žimarice. Projekt se 

izvaja v sodelovanju z državo ( Direkcija RS za infrastrukturo), ki tudi vodi skupen projekt. Celoten projekt je 

ocenjen na približno 1.000.000,00 EUR , od tega naj bi manjkajoča sredstva zagotovil državni proračun. STANJE: 

Naselje Žimarice se nahaja vzdolž državne ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica. Obstoječe vozišče je na 

posameznih mestih močno razpokano in v preteklosti točkovno sanirano. V območju naselja ni urejenih površin za 

pešce niti kolesarje. Zaradi relativno goste pozidave, je v naselju veliko dovozov do obstoječih objektov in dovozov 

na kmetijska zemljišča. Na celotnem odseku državne ceste so eskalirale poškodbe, ki se kažejo v obliki mrežastih 

razpok, plitvih kolesnic, slabe prečne in vzdolžne ravnosti, obrabe, luščenja in izmeta zrn ter goste pokrpanosti. 

Celoten odsek je v slabem stanju. V km 15,325 je obstoječi most, ki ima kamnite podpornike, robni venci in 

konstrukcija mostu pa je načeta, zato je most potrebno zamenjati. Odvodnjavanje padavinske vode je delno urejeno 

v stanovanjskem delu naselja, izven njega se voda prek bankin in muld izpušča v teren. Talne označbe: na vozišču je 

sredinska ločilna črta, ki je redno vzdrževana, o vozišču so prometni znaki, ki jih bo z rekonstrukcijo ceste potrebno 

na novo urediti in zamenjati. Cestna razsvetljava: Na obravnavanem sta obstoječi svetilki cestne razsvetljave na 

območju strnjenega naselja, v ostalem predelu območja rekonstrukcije ni obstoječe cesten razsvetljave. 

REŠITEV: Na odseku regionalne ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica v naselju Žimarice, se izvede   

rekonstrukcija ceste z ureditvijo pločnika za pešce. Predvidena je umestitev cestne razsvetljave ob hodniku 

za pešce ob levi  in delno ob desni strani vozišča, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter morebitna 

zaščita in prestavitev in obnova ostale infrastrukture, ki je tangirana s predvideno ureditvijo in izhaja iz 
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projektnih pogojev soglasodajalcev.  

 

Na območju se izvede rekonstrukcija ceste, med km 13,590 in km 15,111 uredi hodnik za pešce po levi, med 

km 15,111 in km 15,350 se uredi mešana površina za kolesarje in pešce, ki se bo za mostom čez Bistrico 

navezala na novo kolesarsko pot. Med kilometroma, km 13.570 in 14.240 in med km 14.610 in km 14.780 se 

uredi hodnik za pešce na desni strani. Na celotnem območju se uredi cestna razsvetljava, izvedejo se dve 

avtobusni postaji na desni strani ceste in dve na levi, od katerih je nova na lokaciji v bližini gasilskega doma 

Žimarice. Vsi  obstoječi cestni priključki se ohranjajo. V km 15,325 se izvede nov most, z armirano betonsko 

mostno konstrukcijo. Na  začetku in na koncu naselja  se na mestu vstopa v naselje na sredini vozišča izvedeta 

umirjevalna otoka, ki se ju tlakuje. 

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljanju. 

OB179-19-0005 - Avtobusna postaja Sodražica 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja izgradnjo avtobusnega postajališča in razširitev obstoječega parkirišča nasproti trgovinskega 

centra KGZ v Sodražici. Izgradnja postajališča je nujna zaradi zagotovitve primernega in varnega ustavljanja 

avtobusov na rednih in izrednih linijah. Do sedaj v centru Sodražice nismo imeli urejenega glavnega postajališča, 

zato so bili avtobusi prisiljeni ustavljati na cestišču državne ceste, kar predstavlja oviro v prometu, predvsem pa je to 

nevarno za udeležence v cestnem prometu, ki vstopajo ali izstopajo na avtobus. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB179-09-0002 - Javna razsvetljava 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt po energetski sanaciji javne razsvetljave predvideva dograditev in postavitev dodatne javne razsvetljave. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

OB179-14-0006 - Ureditev centra Sodražice 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt vključuje izgradnjo dveh avtobusnih postajališč v centru Sodražice, ureditev vsaj enega dodatnega parkiršča 

v centru ter dodatno postavitev ustrezne javne razsvetljave in ureditev prehodov za pešce v Sodražici, kar od občine 

zahteva odločba prometnega inšpektorata. 

Stanje projekta 

Projekt je izveden. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB179-17-0002 - Pokrita tržnica Sodražica 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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. 
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Stanje projekta 

Projekt je izveden. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB179-19-0006 - Turistično rekreacijski center Izber 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava in izvedba idejnega narta, izvedba sklenitve javno zasebnega partnerstva, izgradnja turistične infrastrukture 

(zasebni partner), izgradnja športno rekreativnih površin, odkup zemljišč 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB179-19-0011 - Razgledni stolp Travna gora 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva pripravo potrebnih izhodišč, ustrezne projektne in druge dokumentacije, ureditev oz. nakup 

zemljišč ter izvedbo. Načrtuje se izgradnja razglednega stolpa s pripadajočo infrastrukturo (ploščad) in objekti 

gostinske narave in servisa. Lokacija stolpa se načrtuje na območju občinskih zemljišč na robu travnogorske planote 

tik ob stičišču Gorne poti (Gozdna pot Sodražica (Moharjevi) Ravne) in občinske ceste Vagovka Travna gora pri 

pašnikih. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi. 

OB179-19-0015 - Infrastrukture društev 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina podpira in finančno pomaga vzdrževati in dograjevati infrastrukturo in objekte, ki so v lasti oz. upravljanju 

društev in so odprtega tipa. Sredstva se dodeljujejo na podlagi izvedenega javnega razpisa. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB179-08-0005 - Komunalna oprema 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva komunalno opremo za ravnanje z odpadki. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB179-17-0004 - Zbirni center za odpadke 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja izgradnjo (priprava projektne dokumentacije, nakup zemljišč, gradbena izvedba itd) zbirnega 

centra za odpadke na območju naselja Sodražica. Zbirni center naj bi bil narejen tako, da bi občanom omogočil 

deponiranje kosovnih in nevarnih odpadkov. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB179-10-0008 - Kanalizacija Sodražica - III. Faza 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen operacije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na območju naselij Zapotok in 

Vinice. Cilj operacije je izgradnja javne kanalizacije ter obnova in rekonstrukcija vodovoda, Projekt predstavlja 

izgradnjo (priprava projektne dokumentacije, pridobitev služnostnih pravic in nakup zemljišč, gradbena izvedba itd) 

omrežja okoljske infrastrukture (kanalizacije) na območju naselij Vinice in Zapotok kot del osrednjega 

kanalizacijskega sistema Sodražica s čistilno napravo v Zamostcu. 

Stanje projekta 

Projekt je v načrtovanju. 

OB179-11-0006 - Kanalizacija Sodražica - II. Faza Zamostec Lipovš. 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen operacije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami ter vlaganje v oskrbo s pitno 

vodo na območju naselja Zamostec. Cilj operacije je izgradnja javne kanalizacije . Za to bo potrebna: izgradnja 

2.600 m gravitacijskega kanala javne kanalizacije, izgradnja 2 črpališč,izgradnja 2 tlačnih kanalov skupne dolžine 

282 m.. Cilj izvajanja te operacije je tudi ohranjanje poseljenosti območja ob meji. 

Stanje projekta 

Izdelana sta projekta in pridobljena gradbena dovoljenja Vodovod Zamostec in Okoljska infrastruktura za naselje 

Zamostec. Potrjena sta dokumenta DIIP in IP. 

OB179-13-0002 - Investicijsko vzdrževanje okoljske infrastrukture 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Redno investicijsko vzdrževanje obstoječih komunalnih sistemov (kanalizacije, vodovoda, meteorne kanalizacije, 

itd). 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

OB179-15-0004 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Program sofinanciranja malih čistilnih naprav predvideva pomoč občine v obliki subvencije gospodinjstvom 

zasleduje zavezo naše države, da uredi odvajanja in čiščenje odpadnih voda na ustrezen način. Postavljanje 

individualnih malih čistilnih naprav je predvideno za območja, kjer ni potrebno oziroma smiselno graditi javnega 

sistema kanalizacije. Navedena območja se določijo na podlagi veljavne uredbe vlade. Z ukrepom omogočamo 

občanom, ki ne živijo na območju javnih kanalizacij približno enakovreden položaj glede dostopnosti okoljske 

infrastrukture. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB179-09-0008 - Projektna dokumentacija 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava in izdelava projektne dokumentacije za izvajanje razvojnih programov posameznih operacij, ki jih 

predstavljajo investicijski projekti. Navedena projektna dokumentacija predstavlja zlasti izdelavo idejnih zasnov, 

študij upravičenosti, PGD-jev, PZI-jev, PID-ov in druge gradbene, prostorske in okoljske dokumentacije ter 

dokumentov potrebnih za prijavo na ustrezne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev (DIIP, IP, itd). Program 

predvideva pripravo projektnih dokumentacij za različne načrtovane projekte, kjer še ni postavljenih ključnih 

okvirjev (finančnih in vsebinskih), ampak so šele v fazi začetnega pripravljanja. Del sredstev pa se namenja za 

pripravo prav tako projektnih dokumentacij na področju že določenih investicijskih projektov, ki jih vodi država 

oziroma drugi partner. 
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Stanje projekta 

Projekt je v teku 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB179-07-0028 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodnih sistemov. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

OB179-18-0001 - Oskrba s pitno vodo Sodražica II 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je nadaljevanje projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO in predstavlja izgradnjo vodovodnega omrežja na 

območju naselja Zamostec in delno tudi naselja Žimarice ter vrtine v Globeli. 

OPIS PROJEKTA 

Sedanje stanje vodovoda Zamostec 

Vodovod Zamostec zagotavlja pitno vodo za naselje Zamostec v občini Sodražica. Za ustrezno delovanje tega 

vodovoda sta zgrajena zajetje in vodohran. Pred leti je bil izdelan povezovalni cevovod do Sodražice, s katerim je 

omogočen dotok vode v Zamostec iz regionalnega sistema oziroma s katerim je vodovod Zamostec priključen na 

vodovodni sistem Sodražica – Ribnica – Kočevje. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina 

javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša približno 3,0 km.  

V naselju Zamostec je obstoječ vodovod zgrajen še iz azbestnih cevi, premera DN 60, katere predstavljajo potencialni 

vir obolenj, ki jih povzroča azbest in ki kot takšne niso primerne za uporabo v oskrbi s pitno vodo, poleg tega pa se 

zaradi dotrajanosti pogosto pojavljajo okvare in s tem motnje v oskrbi uporabnikov s pitno vodo.  

Vodovod naselja Zamostec pa prav tako ni varen zaradi težav pri omogočanju zadostnih tlakov v sistemu – potrebna 

hidravlična posodobitev.  

Del vodovodnega cevovoda ob glavni cesti se je pred kratkim obnovil s cevmi NL, DN 100 in PE, d90, v sklopu 

gradnje pločnika in preplastitve državne ceste. 

Za ureditev ustrezne oskrbe z vodo v naselju Zamostec je predvidena ukinitev zajetja Zamostec in v celoti zagotovitev 

potrebnih količin pitne vode iz vodovodnega sistema Sodražica-Ribnica-Kočevje.  

Za projekt vodovoda v naselju Zamostec je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Trasa se namreč 

spreminja od obstoječe, zato je bilo potrebno gradbeno dovoljenje.  

      Razlogi za investicijsko namero 

Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši zagotoviti varno vodooskrbo iz 

javnega vodovodnega sistema. 

 

Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: 

 zagotoviti trajno, vzdržno, ekonomično in varno vodooskrbo za prebivalce naselja Zamostec, ki se z vodo 

oskrbujejo iz vodovodnega sistema Sodražica – Ribnica - Kočevje, 

 povečati zanesljivost dela vodovodnega sistema Sodražica – Ribnica – Kočevje, 

 zmanjšati oziroma odpraviti težave, ki se sedaj pojavljajo na vodovodu v naselju Zamostec (napake na vodovodu, 

zagotavljanje zadostnih tlakov), 

 izboljšati požarno varnost, 

 zmanjšati negativne vplive na okolje (manjša poraba energije za črpanje vode zaradi 
zmanjšanih vodnih izgub, manj tudi prekuhavanje vode), 

 dvigniti komunalni standard, 

 izboljšati življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev oziroma zagotoviti kvalitetnejše bivalno okolje v območju 

investicije. 

 

Poleg vseh naštetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na razvoj in poseljenost območja novega vodovoda. 
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Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB179-11-0001 - Oprema mrliških vežic 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet projekta je obnova opreme v mrliški vežicah, ter investicijsko vzdrževanje samega objekta. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB179-19-0021 - Obnova pokopaliških objektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Pokopališči objekti so na območju naše občine v različno dobrem stanju. S tem projektom se predvideva izvedba 

obnov in investicijskega vzdrževanja pokopališke infrastrukture in objektov (vežic). 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB179-10-0003 - Ureditev vaških javnih površin 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja program obnov oziroma izgradenj vaških javnih površin kot npr parki, igrišča, parkirišča itd v 

naseljih na območju občin. Projet vključuje tudi postavitev ustreznih turističnih in informacijskih označb ter druge 

urbane opreme. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi 

OB179-18-0002 - Igrišče Gora 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Izgradnja igrišča z rekreacijo z opremo ter parkirišča 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljanju. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

OB179-09-0004 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 



 

Stran 134 od 136 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB179-09-0006 - Nakup stavbnih zemljišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva nakup stavbnih zemljišč in prostorov v skladu z Letni programom. Projekt predstavlja nakup 

stavbnih zemljišč, ki so potrebna za že obstoječo infrastrukturo ali pa za pripravljajoče investicijske projekte. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB179-09-0007 - Nakup stavbnih zemljišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva nakup stavbnih zemljišč in prostorov. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB179-07-0010 - Investicije v opremo ZD 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava in izdelava projektne dokumentacije za izvajanje razvojnih programov posameznih operacij, ki jih 

predstavljajo investicijski projekti. Navedena projektna dokumentacija predstavlja zlasti izdelavo idejnih zasnov, 

študij upravičenosti, PGD-jev, PZI-jev, PID-ov in druge gradbene, prostorske in okoljske dokumentacije ter 

dokumentov potrebnih za prijavo na ustrezne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev (DIIP, IP, itd). 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB179-09-0011 - Miklova hiša - nabava knjig 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Nakup knjig na podlagi strokovne ugotovitve Miklove hiše. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

OB179-07-0005 - Vzdrževanje sakralnih objektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vsako leto se načrtuje podpora v obliki finančne pomoči verskih skupnosti pri vzdrževanju sakralne kulturne 

dediščine. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 
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18059001 - Programi športa 

OB179-13-0005 - Investicije v športno dvorano 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja investicijsko vzdrževanje športne dvorane in opreme v njej. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

OB179-18-0003 - Balinišče Sodražica 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva obnovo objekta balinišča v Sodražici. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB179-19-0010 - Ureditev igrišča pri OŠ 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava in izvedba gradnje novih površin za športne rekreacije za ptrebe programa OŠ in vrtca tre programov 

odraslih, odkup zemljišč 

Stanje projekta 

V pripravi 

19029001 - Vrtci 

OB179-09-0012 - Investicije v Vrtec Sodražica 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva posamezne investicije kot npr. nabava pralnega, sušilnega stroja, itd. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

OB179-19-0009 - Gradnja novega vrtca in obnova starega za OŠ 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava in izgradnja novega 12-oddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in opremo, obnova starega vrtca s 

preureditvijo v šolske prostore za potrebe 1. triade OŠ 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB179-19-0020 - Obnova starega dela vrtca in jedilnice 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB179-09-0010 - Investicije v OŠ Sodražica 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predvideva nakup opreme za pouk v šoli ter investicijsko vzdrževanje prostorov. V naslednjih letih se 

načrtuje gradnja nove kuhinje in jedilnice. Obstoječa kuhinja je namreč premajhna in z zastarelo opremo. Prostor ne 

omogoča razširitev obstoječe kuhinje ampak bo potrebno načrtovati njeno prestavitev (najverjetneje na prostoru 
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parkirišču pred OŠ in med cesto). S tem projektom se prestavi tudi jedilnica. Obstoječi prostor kuhinje z delom 

jedilnice (stari del jedilnice) se nameni za skupen prostor v vrtcu in hodnik, novi del jedilnice pa za novo igralnico v 

vrtcu. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB179-19-0001 - Investicijski transferi glasbena šola 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glasbena šola deluje kot enota tudi v Sodražici, kjer pa povečini uporablja glasbila iz matične šole. Želja šole je, da 

bi vsaj nakupili dodaten nabor glasbil za potrebe enote v Sodražici. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

OB179-12-0002 - Šolski kombi 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt predstavlja nakup novega kombija za prevoz šolskih otrok. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju 


