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1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
Višina  realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna po vseh 
treh delih proračuna je razvidna iz prilog 1., 2., in 3. 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
- uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 
- ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 
32/11), je Občinski svet občine Sodražica na __. redni seji, dne ________2020, sprejel 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019. 
 

2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Sodražica so bili v letu 2019 realizirani 
v naslednjih zneskih: 

 

  A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
    

   Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2019 

 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.869.232 

   TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.835.252 

 70 DAVČNI PRIHODKI  1.658.393 

 700 Davki na dohodek in dobiček  1.513.009 

 703 Davki na premoženje  97.869 

 704 Domači davki na blago in storitve  46.816 

 706 Drugi davki  699 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI  176.859 

 710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja  133.313 

 711 Takse in pristojbine  2.370 

 712 Globe in druge denarne kazni 17.821 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  1.503 

 714 Drugi nedavčni prihodki  21.852 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI  1.497 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg.sredstev 1.497 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.032.483 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 502.869 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 529.614 

       

 II.  SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43) 2.821.866 

 40 TEKOČI ODHODKI  661.281 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  154.507 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  25.171 

 402 Izdatki za blago in storitve  475.186 

 403 Plačila domačih obresti  3.417 

 409 Rezerve  3.000 
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 41 TEKOČI TRANSFERI  904.150 

 410 Subvencije  9.237 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  651.096 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  103.450 

 413 Drugi tekoči domači transferi  140.367 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.202.125 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.202.125 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  54.310 

 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor. 17.500 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  36.810 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (I.-II.)   

   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 47.366 

 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANKLJAJ 50.783 

       

 III./2 TEKOČI PRESEŽEK  (PRIMANJKLJAJ) 269.821 

       

    
  B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

   Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2019 

 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    

   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    

   KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  0 

   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)   

    
  C. RAČUN FINANCIRANJA   

    Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2019 

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 83.911 

 50 ZADOLŽEVANJE 83.911 

 500 Domače zadolževanje 83.911 

      

 VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) 155.113 

 55 ODPLAČILA DOLGA 155.113 

 550 Odplačila domačega dolga 155.113 

      

 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    

   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -23.836 

 X.  NETO ZADOLŽEVANJE  -71.202 

   (VII.-VIII.) -71.202 

 XI.  NETO FINANCIRANJE    

   (VI.+X.-IX.) -47.366 

 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.   

   PRETEKLEGA LETA  15.690 
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
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prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2019. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 410-4/20 
Sodražica, dne ______________. 

Župan: 
                                                                                                                                                       Mag. Blaž Milavec 



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

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

 
Zakonske podlage:                               

 Zakon o javnih financah,  
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava  

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

prava  
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava  
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu  
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  
 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 

prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega  
 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa  
 
Osnovni delovni dokumenti za delo pri oblikovanju predloga občinskega proračuna za leto 2019 so bili: 
 

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

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

 
Minister za finance mora v skladu s Zakonom o javnih financah obvestiti občine o temeljnih ekonomskih 
izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Podlago za pripravo občinskega proračuna predstavljajo 
izhodišča za pripravo proračunov in na podlagi zneska primerne porabe na prebivalca tudi izračun primerne 
porabe občin in zneskov finančne izravnave. Odlok o proračunu Občine Sodražica  je bil sprejet na 3 .redni seji 
dne 28.02.19 (UL 14/2019) potem pa je bil na 7. redni seji dne 21.11.19 (UL 70/2019) sprejet še rebalans 
proračuna vmes pa je bilo po sklepu župana še kar nekaj prerazporeditev. Prihodki proračuna občine Sodražica 
za leto 2019 so bili pri sprejemanju proračuna  ocenjeni glede na doseženo realizacijo v letu 2018 in izračun 
primerne porabe s strani Ministrstva za finance na osnovi sprejetega proračuna RS ter povprečnine (prihodki, ki 
se štejejo v primerno porabo), ostali prihodki pa glede na do tedaj znana dejstva glede planirane prodaje 
premoženja in planiranih sofinanciranj za investicije. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena Zakona 
o financiranju občin (ZFO-1) po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih 
občine za financiranje primerne porabe (v nadaljevanju: dohodnina) in zneske finančne izravnave. Način izračuna 
primerne porabe opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občno za posamezno 
proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo MF 
po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: 

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

prebivalci, starejši od 65 let). 
Povprečnina predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog 
na prebivalca. Na podlagi 11. člena ZFO-1, in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna MF, določi pa Državni zbor z 
zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega 
urada RS, in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno 
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prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v RS. Upoštevani so podatki na dan 01. januarja leta, v 
katerem se ugotavlja primerna poraba občine.  
Korekcijski faktorji so: površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši 
od 65 let.  
Ministrstvo za finance je z dopisom 3.07.2018 obvestilo občine o primerni porabi dohodnini in finančni izravnavi 
za leto 2019. Povprečnina za leto 2019 je znašala 573,50 vsota korigiranih kriterijev  1,21922 in število 
prebivalcev 2275. 
Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila 
prebivalcev in je za občino Sodražica za leto 2019 znašala 1.590.732 EUR od tega dohodnina 1.513.009 EUR in 
finančna izravnava  77.723 EUR.  
 
Dohodnina 
Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred 
letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Občine, katerih dohodnina ne zadošča za primerno porabo, 
dobijo še finančno izravnavo.  
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2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku 
ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med 
sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in 
zadolževanjem 
 

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke oz. prejemke in odhodke oz. izdatke, ki so bili vplačani oz. 
izplačani od 1.1. do 31.12.2019  
V letu 2019 so bili realizirani prihodki v višini 2.869.232  EUR kar pomeni 101% glede na veljavni proračun. 
Proračunski presežek   je znašal 47.366 EUR.  
 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.658.394 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 1.513.009 € 

V to skupino javnofinančnih prihodkov z vidika občin sodi dohodnina. Dohodnina je glavna kategorija občinskih 
prihodkov. Dohodnino, kot glavnega vira prihodkov načrtujemo na podlagi podatkov, ki nam jih je posredovalo 
Ministrstva za finance. Na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) ter na podlagi Uredbe o metodologije za 
izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog do sedaj velja, da pripada občina 54% dohodnine, ki pa se 
potem po posameznih občina dodeli na podlagi izračuna po enačbi, ki vključuje ponderirane faktorje količin 
števila prebivalstva, velikosti občine, dolžine občinskih cest in poti, število mlajših občanov pod 15 in starejših 
nad 65 let ter njihova razmerja z državnim povprečje. Na podlagi statističnih podatkov za preteklo obdobje 
pripravi ministrstvo za finance končne izračune za posamezno občino, kar se konkretno za našo občino izkazuje 
v zgoraj navedenem znesku. Povprečnina za leto 2019 je bila določena s strani Ministrstva za finance na podlagi 
dogovora med vladi in reprezentativnimi združenji občin. V letu 2019 je znašala 573,59 evra  
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 97.869 € 

V to skupino sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja. Davki na premoženje so davki na 
nepremičnine (davek od premoženja od stavb, od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča), davki na premičnine (davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila in davki na 
promet nepremičnin in na finančno premoženje. 
Največji delež iz naslova davkov od premoženja predstavlja prihodek iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, višina odmere je planirana na osnovi dosežene realizacije v preteklem letu z upoštevanjem 
višine razlike med dosedanjo in novo določitvijo točke za izračun nadomestila in ocenjeno vrednostjo dodatno 
pobranih sredstev z določitvijo nove evidence nepremičnin (REN - GURS). 
Realizacija je nekoliko višja od načrtovane višine veljavnega proračuna. 
 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 46.816 € 

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 
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gozdnih cest, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda).  
Davki na posebne storitve, kamor sodi davek na dobitke od iger na srečo, ki po Zakonu o financiranju občin 
pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na 
podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let.  
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev  
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda po 
Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih uredb, za izkoriščanje in rabo vode, katere lastnik je 
občina in pripada občini. Njena višina je  je planirana na podlagi podatkov pridobljenih iz Javnega komunalnega 
podjetja Komunala Ribnica. Prihodek je namenski, kar je opredeljeno tudi v Odloku o proračunu Občine 
Sodražica  
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki 
gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča v katastrskem operatu po stanju na dan 
31. decembra pred letom, za katero se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene 
dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov 
v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Sredstva, zbrana na podlagi pristojbine, so namenska 
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodke iz tega naslova načrtujemo na podlagi realizacije v preteklih 
letih.   
Druge občinske takse se po Zakonu o financiranju občin in Odloku o komunalnih taksah v občini Sodražica 
plačujejo za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih, za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih, za 
uporabo javnega prostora za začasne namene, za uporabo trga in javnih površin za razstavljanje predmetov, 
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev, za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, 
fasadah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni, parkirani ali drugače označeni na javnem prostoru, za sporočila, objave 
in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih sredstvih in za vitrine, v katerih se razstavlja blago 
zunaj poslovne stavbe.   
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je prihodek občine, ki se pobira zaradi 
odlaganja odpadkov na njenem področju. Na podlagi Zakona o varstvu okolja, ter na podlagi zakona izdanih 
uredb in pogodbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, JKP Komunala Ribnica 
obračunava in pobira takso za obremenjevanje okolja, ki je prihodek proračuna Občine Sodražica. Prihodek je 
namenski.  
Na tem področju je bila v letu 2019 realizacija skoraj v enaki višini kot je bilo načrtovano z veljavnim 
proračunom, saj je predvideno minimalno znižanje. 
Na tem področju imamo nižjo realizacijo kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom zaradi manj 
odmerjenih dajatev. 
Po zaključnem računu so nekoliko višji od veljavnega proračuna zlasti na račun davka od dobitka od iger na 
srečo. 
 

706 - Drugi davki in prispevki 
Vrednost: 699 € 

V to skupino sodijo nerazporejena plačila. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 176.860 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 133.313 € 

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 
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podjetji in z upoštevanjem povečanja vrednosti infrastrukture (nove investicije). Ostali prihodki od premoženja 
predstavljajo služnosti dane fizičnim osebam, za dovoljene posege v občinska zemljišča za izgradnjo zasebnih 
komunalnih vodov  in  prihodke iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje rudnin.   

Realizacija je nekoliko višja od veljavnega proračuna.  
 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 2.370 € 

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

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 17.821 € 

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

     713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 1.503 € 

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. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 21.852 € 

Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo ostali prihodki zlasti prispevki in doplačila občanov za izvajanje 
določenih investicij.  Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni so od konkretnih investicij pravnih ali 
fizičnih oseb v prostoru za namene zasebne gradnje (komunalna opremljenost stavbnega zemljišča). Planirani 
so na osnovi realizacije iz preteklih obdobij. 
Realizacija je za malenkost višja kot veljavni proračun. 
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 1.497 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 1.497 € 

Z rebalansom znižujemo pričakovano višino sredstev iz naslova dezinvestiranja nepremičnin, zlasti zemljišč. V 
skladu s prejetimi načrti smo sicer izvedli predpisane postopke odprodaje, ki se niso zaključili z uspešno 
sklenitvijo ustreznih pravnih poslov, ki bi rezultirali prilive sredstev iz naslova plačanih kupnin. Odprodaja 
zemljišč se tako prelongira v naslednja proračunska obdobja. 
Realizacija je za malenkost nižja kot veljavni proračun. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.032.482 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 502.869 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  so vezani na določene programe (podpora pri organizaciji 
šolskih prevozov zaradi ogroženosti pred divjimi zvermi, požarna taksa za opremo požarne zaščite, itd) ter 
konkretne občinske projekte. Poleg tega je pogoj za njihovo realizacijo tudi vključitev teh projektov v občinske 
proračune in zagotovitev tudi lastnih sredstev.  
Načrtujemo jih na podlagi že izdanih sklepov oziroma prijav na posamezni razpise.  
Z rebalansom so se znižala znižanje  pri transfernih prihodkih iz 1.076.531 evrov na 1.011.034 evra, kar 
predstavlja znižanje za dobrih 6%.  
Realizacija je nekoliko višja od veljavnega proračuna. 

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

Vrednost: 529.614 € 

V proračunu Občine Sodražica načrtujemo namenska sredstva iz državnega proračuna iz naslova sredstev 
strukturnih skladov EU ter namenskih investicijskih sredstev proračuna RS. Ta sredstva so predvidena na 
podlagi podatkov iz investicijskih projektov, ki se izvajajo v letu 2019. To so predvsem sofinancerska sredstva za 
investicijske projekte Oskrba s pitno vodo SORIKO in Agromelioracijo Gora, v manjši meri pa še sredstva za 
vzdrževanje gozdnih cest in subvencioniranju prevozov otrok zaradi ogroženosti oz. nevarnosti stika z divjimi 
zvermi.  
Realizacija je nekoliko višja od veljavnega proračuna. 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 661.282 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 154.507 € 

 
Plače in drugi izdatki zaposlenih vključujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 
400. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, so bili upoštevani makroekonomski in fiskalni 
okviri vlade ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil. Sredstva za plače so 
načrtovana skladno z načrtovano strukturo zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovski načrti proračunskih 
uporabnikov.  
S prenehanjem veljavnosti določil interventne zakonodaje, so se sprostila napredovanja zaposlenih. Zaposleni 
imajo pravico napredovati v plačni razred na podlagi delovne uspešnosti in delovne dobe ter v višji naziv, skladno 
s sistemizacijo.  
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 25.171 € 

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

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 475.185 € 

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena za plačilo dobavljenega blaga 
in opravljenih storitev za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne 
storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, 
za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih 
proračunskih uporabnikov. Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih potreb in realizacije iz preteklih obdobij. 
Realizacija je nekoliko nižja od veljavnega proračuna, ker je del načrtovanih in nastalih obveznosti zapadel v 
izplačilo v naslednje proračunsko obdobje. 
 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 3.417 € 

Sredstva za plačila domačih  obresti so načrtovana v skladu z amortizacijskim načrtom za najete kredite.  
Realizacija je nekoliko nižja od veljavnega proračuna.  
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409 - Rezerve 
Vrednost: 3.000 € 

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

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 904.150 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 9.237 € 

Sredstva na tej postavki so namenjena subvencioniranju omrežnine vodooskrbe.  
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom.  
 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 651.096 € 

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

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 103.450 € 

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. 
Realizacija je nekoliko nižja kot veljavni proračun, saj ni prišlo do izvedbe celotnega obsega načrtovanih del pri 
nekaterih proračunski porabnikih ali so obveznosti zapadle v naslednjem proračunskem obdobju. 
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413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 140.367 € 

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. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom.  
 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 1.202.125 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 1.202.125 € 

V okviru te kategorije proračunskih odhodkov so zajeta sredstva, ki jih občina nameni za gradnjo in nakupe 
zgradb ter prostorov, opreme, prevoznih sredstev, zemljišč in naravnih bogastev, kot tudi stroške investicijskega 
vzdrževanja, izdelave projektne dokumentacije in nabave nematerialnega premoženja.  Obrazložitve 
investicijskih odhodkov so podrobneje obrazložene pri načrtu razvojnih programov ter po posameznih postavkah 
v posebnem delu proračuna. Na splošno predstavljajo sredstva za vse dele operacij velikih investicijskih 
projektov na področju okoljske infrastrukture in vodooskrbe (Oskrba s pitno vodo SORIKO) in zemljiških operacij 
(Agromelioracija Gora). Poleg tega predstavljajo ta sredstva tudi investicije na področju prometne infrastrukture 
(javna razsvetljava in manjši odseki), investicijsko vzdrževanje cest in posameznih odsekov vodovoda oz. vaških 
vodovodov, stroški različnih geodetskih odmer ter projektiranje in priprava novih projektov.  
Realizacija je nekoliko višja kot veljavni proračun. 
 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 54.310 € 

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

Vrednost: 17.500 € 

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 in za transfer verskim skupnostim za 
investicijsko vzdrževanje objektov sakralne kulturne dediščine.  
Realizacija je nekoliko višja kot veljavni proračun. 
 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 36.810 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 
sredstev - nepovratna sredstva. Zlasti so tu načrtovana sredstva za investicije šole in vrtca (obnovo kuhinje), 
splošno knjižnico in za nabavo nove opreme na področju fizioterapije ZD Ribnica. Podrobnejša obrazložitev 
porabe teh sredstev je razvidna iz posebnega dela proračuna in iz načrta razvojnih programov. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
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Struktura odhodkov je razvidna iz spodnje tabele: 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom 
ZJF 

Po sprejetem proračunu se ni prejel noben zakon ali odlok na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za 
proračun. 
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2.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in 

občinske odloke, v skladu s 47. členom ZJF, z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov 
med letom, v skladu s 47. členom ZJF 
 

Med letom ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov, od  rebalansa je bilo še nekaj prerazporeditev. 
Vse prerazporeditve po sklepu župana vključno s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije so razvidne 
iz spodnje tabele. 

0001 402004 06009 povečanje postavke               77     

0001 409000 23006 zmanjšanje postavke -             77     

0002 4025031 13001 zmanjšanje postavke -       2.843     

0002 4025033 13002 povečanje postavke         2.843     

0003 40299911 11015 povečanje postavke             354     

0003 409000 23006 zmanjšanje postavke -          354     

0004 4025000 18067 povečanje postavke             170     

0004 409000 23006 zmanjšanje postavke -          170     

0005 42080432 16051 povečanje postavke         2.350     

0005 409000 23006 zmanjšanje postavke -       2.350     

0006 4310005 07002 povečanje postavke             100     

0006 409000 23006 zmanjšanje postavke -          100     

0007 4020062 14020 povečanje postavke             179     

0007 4022003 14028 povečanje postavke                  2     

0007 420899 16038 povečanje postavke             250     

0007 4029056 18068 povečanje postavke             414     

0007 409000 23006 zmanjšanje postavke -          844     

0008 4205003 13013 zmanjšanje postavke -       2.608     

0008 420804 13013 povečanje postavke         2.608     

0009 4025030 11012 povečanje postavke         2.064     

0009 409000 23006 zmanjšanje postavke -       2.064     

0010 4029320 22004 povečanje postavke             151     

0010 409000 23006 zmanjšanje postavke -          151     

0011 4020992 13013 povečanje postavke         1.464     

0011 409000 23006 zmanjšanje postavke -       1.464     

0012 402920 19028 povečanje postavke         2.196     

0012 4119000 19028 zmanjšanje postavke -       2.196     

0013 4120006 07002 povečanje postavke               93     

0013 4310005 07002 zmanjšanje postavke -             93     

0014 400100 01010 povečanje postavke               44     

0014 400100 06007 povečanje postavke             175     

0014 409000 23006 zmanjšanje postavke -          219     

0015 4020062 14020 povečanje postavke               55     

0015 409000 23006 zmanjšanje postavke -             55     

0016 410000 14028 povečanje postavke         1.000     

0016 420899 16038 povečanje postavke               55     

0016 4029320 22004 povečanje postavke                  7     

0016 409000 23006 zmanjšanje postavke -       1.062     
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0017 40299923 08001 povečanje postavke         2.500     

0017 40299923 13041 zmanjšanje postavke -       2.500     

0017 4025000 18067 povečanje postavke             160     

0017 4029056 18068 povečanje postavke               29     

0017 4029320 22004 povečanje postavke               42     

0017 409000 23006 zmanjšanje postavke -          232     

0018 4310005 07002 zmanjšanje postavke -          160     

0018 4120006 07002 povečanje postavke             160     

0018 402999 12006 povečanje postavke             266     

0018 42040113 12006 zmanjšanje postavke -          266     

0018 42040113 12006 zmanjšanje postavke -       3.745     

0018 4025032 16010 povečanje postavke         3.745     

0018 4133022 17008 povečanje postavke             203     

0018 409000 23006 zmanjšanje postavke -          203     

0019 4205003 13013 povečanje postavke             577     

0019 402511 13013 zmanjšanje postavke -          577     

0019 402999 16042 povečanje postavke         2.500     

0019 42040212 16042 zmanjšanje postavke -       2.500     

0019 402920 16042 povečanje postavke             625     

0019 42040212 16042 zmanjšanje postavke -          625     

0019 42040212 16042 zmanjšanje postavke -       1.236     

0019 42080413 16042 povečanje postavke         1.236     

0020 402402 01011 povečanje postavke             360     

0020 402099 04020 povečanje postavke             154     

0020 4133022 17008 povečanje postavke               57     

0020 4025000 18067 povečanje postavke               14     

0020 409000 23006 zmanjšanje postavke -          585     

0021 4025000 18067 povečanje postavke             103     

0021 4202410 18067 zmanjšanje postavke -          103     

0022 42040124 13042 zmanjšanje postavke -       4.013     

0022 402503 18069 povečanje postavke         4.013     

0023 402511 13013 povečanje postavke         1.518     

0023 42040124 13042 zmanjšanje postavke -       1.518     

0024 402503 07014 povečanje postavke             500     

0024 41200013 07014 zmanjšanje postavke -          500     

0025 4029050 01001 povečanje postavke             458     

0025 4029051 01003 povečanje postavke             440     

0025 402009 04023 povečanje postavke             581     

0025 402999 04023 povečanje postavke             661     

0025 409000 23006 zmanjšanje postavke -       2.140     

0026 4022011 04021 povečanje postavke             172     

0026 400303 06007 povečanje postavke               94     

0026 400202 06007 zmanjšanje postavke -             28     

0026 400400 06007 zmanjšanje postavke -             48     

0026 400000 06007 povečanje postavke             192     
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0026 400001 06007 zmanjšanje postavke -             53     

0026 4130030 06008 povečanje postavke             476     

0026 402999 06009 povečanje postavke         1.584     

0026 402907 06009 zmanjšanje postavke -          188     

0026 4020990 06009 zmanjšanje postavke -          236     

0026 402402 06009 zmanjšanje postavke -          256     

0026 402206 06009 povečanje postavke             259     

0026 4021992 11010 zmanjšanje postavke -          228     

0026 4025030 11012 povečanje postavke             160     

0026 42050012 11016 povečanje postavke         1.186     

0026 4208015 11016 zmanjšanje postavke -          453     

0026 4025031 13001 povečanje postavke             362     

0026 402511 13013 zmanjšanje postavke -          362     

0026 4020011 16001 zmanjšanje postavke -       1.098     

0026 402113 16001 povečanje postavke         1.098     

0026 4025011 16032 povečanje postavke             421     

0026 402999 16042 povečanje postavke             495     

0026 42080413 16042 zmanjšanje postavke -          495     

0026 413105 17009 povečanje postavke             201     

0026 4310002 18036 zmanjšanje postavke -          201     

0026 4310002 18036 zmanjšanje postavke -               5     

0026 4310002 18036 zmanjšanje postavke -          421     

0026 4310002 18036 zmanjšanje postavke -          476     

0026 4202410 18067 zmanjšanje postavke -          700     

0026 4020998 18067 zmanjšanje postavke -          211     

0026 4020012 18067 povečanje postavke             211     

0026 4020998 18067 zmanjšanje postavke -          131     

0026 4025000 18067 povečanje postavke             131     

0026 4020998 18067 zmanjšanje postavke -             12     

0026 4022010 18067 povečanje postavke             712     

0026 411999 20023 povečanje postavke             707     

0026 409000 23006 zmanjšanje postavke -          172     

0026 409000 23006 zmanjšanje postavke -          160     

0026 409000 23006 zmanjšanje postavke -          158     

0026 409000 23006 zmanjšanje postavke -          254     

0026 409000 23006 zmanjšanje postavke -          707     

0026 409000 23006 zmanjšanje postavke -          505     

0026 409000 23006 zmanjšanje postavke -          904     
 
 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
Stalna proračunska rezerva je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna 
občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena.  
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena 
s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak 
mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. V letu 2019 je bilo v proračunsko rezervo 
izločenih 3.000,00 EUR, iz leta 2018 se je preneslo 6.609,69 EUR, porabe proračunske rezerve pa je bila 
1.000,00EUR. na dan 31.12.2019 znaša proračunska rezerva 8.609,69 EUR. 
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2.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

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

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
Planirani odhodki v računu prihodkov in odhodkov za leto 2019 so po  rebalansu  znašali 2.775.610 €, realizacija 
pa je znašala 2.821.866 €. Odlok o proračunu Občine Sodražica  je bil sprejet na 3. redni seji dne 28.02.18 (UL 
14/19) potem pa je bil sprejet še rebalans proračuna in sicer na 7. redni seji, dne 21.11.2019 (UL 70/19) vmes pa 
je bilo tudi kar nekaj prerazporeditev. Nekaj prerazporeditev je bilo tudi po rebalansu. 
 
V tabeli posebnega dela proračuna je prikazan rebalans  2019, veljavni proračun 2019 in zaključni račun 2019 ter 
indeks med realizacijo zaključnega računa in veljavnega proračuna  
 
Poraba proračunskih sredstev se izvršuje na podlagi veljavnega proračuna, to je zadnji sprejeti proračun za leto 
2019.  
Posebni del zaključnega računa proračuna se deli na:  

 -Proračunske porabnike (PU), V občini Sodražica imamo štiri proračunske uporabnike in sicer 
                 1000 Občinski svet  
                 2000 Nadzorni odbor  
                 3000 Župan  
                 4000 Občinska uprava 

 Področja porabe (21 področjij) 
 Glavne programe 
 Podprograme 
 Proračunska postavka 
 Konto 

 
Največja poraba sredstev je pri proračunskem uporabniku občinska uprava. Vse investicije, ki so splošnega 
občinskega pomena, se vodijo pri tem uporabniku.  
 
Programska klasifikacija (PK) prikazuje kje oz. za kaj se porabijo javna sredstva.  
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta 
ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področje uporabnika. V nadaljevanju sledi obrazložitev 
posameznih proračunskih postavk. Proračunske postavke se delijo na ekonomsko klasifikacijo, ki je temeljna 
struktura proračuna in je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. Prikazuje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Podroben prikaz porabe po 
navedenih kriterijih je prikazan v prilogi v posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2019. 
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Grafikon: Realizacija proračuna v bilanci odhodkov občine Sodražica po področjih proračunske porabe  v letu 
2019: 
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Področja proračunske porabe

01 POLITIČNI SISTEM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

04 SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

14 GPSPODARSTVO

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

20 SOCIJALNO VARSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
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PODROČJA PORABE - PRIMERJAVA 2019/2018    
Stolpec1 področje 2018 2019 19/18 

01 POLITIČNI SISTEM                  73.018                            81.823             1,1      

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    5.050                              4.324             0,9      

04 SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                  96.463                          110.469             1,1      

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                192.948                          212.642             1,1      

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                  77.731                            60.393             0,8      

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                          -                                2.772        

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                  17.317                          235.465           13,6      

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN                    3.813                            17.546             4,6      

13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                320.654                          233.212             0,7      

14 GPSPODARSTVO                  96.527                            36.900             0,4      

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                  29.242                            48.497             1,7      

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST             1.276.395                          820.578             0,6      

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                  16.388                            14.118             0,9      

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                150.746                          168.639             1,1      

19 IZOBRAŽEVANJE                599.542                          576.744             1,0      

20 SOCIJALNO VARSTVO                149.908                          190.931             1,3      

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                263.528                          508.927             1,9      

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                    3.000                              3.000             1,0      

  SKUPAJ             3.372.270                       3.326.980             1,0      
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Stolpec1 FUNKCIJONALNA KLASIFIKACIJA ZR2018  ZR2019 STR. 

1 JAVNA UPRAVA 
          

715.842     
             

988.406     
           

30   

2 OBRAMBA 
               

1.740     
                    

754     
             

0   

3 JAVNI RED IN VARNOST 
            

75.991     
               

62.411     
             

2   

4 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
          

440.923     
             

472.833     
           

14   

5 VARSTVO OKOLJA 
            

29.242     
               

48.497     
             

1   

6 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 
       

1.188.948     
             

800.646     
           

24   

7 ZDRAVSTVO 
            

10.044     
                 

6.966     
             

0   

8 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN 
DRUGIH INSTITUCIJ 

          
157.531     

             
176.839     

             
5   

9 IZOBRAŽEVANJE 
          

599.542     
             

576.744     
           

17   

10 SOCIALNA VARNOST 
          

152.465     
             

192.882     
             

6   

    
       

3.372.268     
         

3.326.978     
         

100   
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Obrazložitev proračunskih postavk 
 

A - Bilanca odhodkov 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 32.148 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 
Vrednost: 3.338 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

01002 - Stroški sej občinskega sveta 
Vrednost: 1.164 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so določena v okviru te postavke, so namenjena za nakup potrebne (osebne) opreme članov 
občinskega sveta za spremljanje programa (računalniške tablice). Oprema se nakupi enkrat v mandatu. 

01003 - Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja) 
Vrednost: 2.352 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin članom komisij in odborov v občini. Planirana sredstva  so bila 
ocenjena glede na realizacijo v letu 2018. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
 

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 
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izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, 
ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 
(primerna poraba) Osnova za razdelitev proračunskih sredstev je število vseh glasov, ki jih je dosegla posamezna 
stranka oz. lista v vseh sedmih volilnih enotah na območju občine Sodražica na lokalnih volitvah leta 2014. 
Upoštevali so se glasovi vseh kandidatov, ki so kandidirali na posameznih listah. Na osnovi prejetega števila 
glasov so se določili deleži in po navedenih deležih se je pripravil predlog razdelitve sredstev.  
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
 

01014 - Drugi stroški občinskega sveta (snemanje sej itd) 
Vrednost: 490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi zagotovitve avtentičnosti zapisa pri pripravi zapisnika se seje občinskega sveta snemajo. Za snemanje sej 
občina najema zunanjega izvajalca. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01004 - Občinska volilna komisija 
Vrednost: 7.596 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo na osnovi zakona o lokalnih volitvah pravico do 
nadomestila in sicer   predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači 
za poklicno opravljanje funkcije župana v občini;  namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik 
tajnika v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije;  člani občinske volilne 
komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.  
Na postavki so bila planirana sredstva za izplačilo nadomestila občinski volilni komisiji za lokalne volitve iz leta 
2018. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
 

01007 - Volitve župana in občinskega sveta 
Vrednost: 2.781 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o lokalnih volitvah ima predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo 
glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev za vsak dan glasovanja na volitvah 
pravico do nadomestila v višini treh dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom 
vlade, s katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo. 
Na postavki so bila planirana sredstva za  izvedbo nadomestnih volitev v volilni enoti 7 decembra 2019. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

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

Vrednost: 1.682 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04023 - Občinski praznik 
Vrednost: 9.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Praznovanje in obeležitev praznika občine je pomemben moment v življenju in delovanju občine. Sredstva, ki 
so namenjajo v tem okviru se ločujejo od stroškov drugih prireditev, predstavljajo pa sredstva za kritje stroškov 
izvajalcev pri vsebinskih, tehničnih in gostinskih storitvah. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
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2000 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 1.361 € 

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: 1.361 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine sicer za plačilo nadomestil 
članom in predsedniku nadzornega odbora občine. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
 
  
 

3000 - Župan 
Vrednost: 66.503 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

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

Vrednost: 55.052 € 

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 na  
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.  
Državni zbor je sprejel Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016, ki velja tudi za leto 
2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Gre za zakon, ki sledi nedavno sklenjenemu dogovoru med vlado in 
sindikati javnega sektorja. Nekateri varčevalni ukrepi se z zakonom sproščajo, nekateri pa ostajajo. Sprejeti zakon 
posega tudi na področje plač javnih funkcionarjev. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 
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01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 
Vrednost: 5.551 € 

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. 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04008 - Pokroviteljstva občine 
Vrednost: 5.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.721.854 € 

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: 452 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vključevala sredstva za provizijo organizacijam pooblaščenih za plačilni promet (provizija UJP in 
negativne obresti Banke Slovenije. 
Realizacija je bila nekoliko nižja kot veljavni proračun. 
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02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne 
takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka) 

Vrednost: 2.511 € 

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 bila na osnovi pogodbe, ki 
jo ima občina sklenjeno z Javnimi komunalnim podjetjem. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom.  
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

04016 - Prostorski informacijski sistem občine 
Vrednost: 6.796 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Postavka je vključevala stroške rednega vzdrževanja programa PISO in naročilo izvedbe posodobitve evidenc 
zavezancev za odmero NUSZ. v ta okvir pa so bila v letu 2019 vključena tudi sredstva za vzpostavitev katastra 
javne razsvetljave, kar je država naložila občinam, da uredijo do tega leta. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom.  
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04004 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 979 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana sredstva za objave občinskih predpisov v Uradnem listu, realizacija je nekoliko 
nižja kot je veljavni proračun. 
 

04007 - Spletne strani občine 
Vrednost: 1.618 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je svojo spletno stran in celostno podobo sprejela in oblikovala pred desetletjem. Ker se 
tehnologija na tem področju hitro razvija in spreminja, je potrebno obstoječo spletno stran nadgraditi in 
prenoviti oziroma na novo postaviti. V preteklem letu smo tako pristopili k medobčinskemu projektu Naša 
občina, ki vzdržujejo in posodabljajo našo uradno spletno stran.  
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom.  
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04020 - Zastave 
Vrednost: 654 € 

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.  Realizacija je skladna z veljavnim proračunom.  
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04009 - Občinske prireditve ostale 
Vrednost: 12.510 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica organizira ob državnih in občinskem prazniku prireditve. Sredstva so bila namenjena pokritju 
različnih stroškov organizacije prireditve (od honorarjev, materialnih stroškov, pogostitve, inforamiranja, itd). 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom.  
  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04006 - Sodni odvetniški in notarski stroški 
Vrednost: 2.484 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana sredstva za odvetniške in notarske storitve.  
 

04013 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov (tudi protokolarnih 
objektov) 

Vrednost: 1.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

04017 - Nakup in obnova poslovne zgradbe - ZADRUGA 
Vrednost: 61.582 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila  v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 
2019  namenjena za plačilo še zadnjega obroka  nakupa poslovne zgradbe Zadruga. 
 

04021 - Stroški ostalih občinskih stavb 
Vrednost: 5.459 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjana za pokrivanje stroškov stavb in drugih objektov v lasti občine. 
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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: 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06007 - Plače delavcev občinske uprave ( in ožjih delov občin) 
Vrednost: 135.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delo v širši občinski upravi je sistemiziranih pet delovnih mest.  Na tej postavki planiramo sredstva za stroške 
dela vseh zaposlenih: bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno 
uspešnost, prispevke delodajalca na plače. Pri planiranju sredstev za plače je upoštevana trenutno veljavna 
zakonodaja. 
S prenehanjem veljavnosti določil interventne zakonodaje, so se sprostila napredovanja zaposlenih. Prav tako so 
se s 1. 1. 2018 uveljavile višje oz. usklajene premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence. Regres za letni dopust v 2019 se izplača najmanj v višini minimalne plače. 
Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 

 

06008 - Delovanje skupne občinske uprave 
Vrednost: 15.784 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,  
Sodražica in Velike Lašče opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega  
redarstva ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih  
urejajo predpisi občin ustanoviteljic ter skladno z zakonom.   V letu 2018 sta inšpekcijski nadzor v skupni  
občinski upravi izvajala dva inšpektorja, od katerih je eden obenem tudi vodja službe. Poleg tega sta  
opravljala tudi administrativna dela ter delo prekrškovnega organa.   Občinski redar je posebno pozornost  
med svojimi nalogami namenil predvsem nadzoru nad mirujočim prometom ter ukrepanju zoper voznike,  
ki parkirajo svoja vozila na mestih, kjer ogrožajo promet drugih udeležencev v cestnem prometu.  
Na podlagi zahtevkov, ki jih občina predloži MIR, le- ta pa jih naprej posreduje na ministrstvo za notranje zadeve, 
je ta proračunska postavka kot skupna občinska uprava sofinancirana  s strani države.  
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06009 - Materialni stroški (tudi javna dela, če je izvajalec občina) občinske 
uprave (in ožjih delov občin) 

Vrednost: 50.109 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški so zajeti stroški pisarniškega   in drugega materiala in storitev, storitve komunikacij (telefon, 
fax, elektronska pošta, RTV, poštne storitve), prevozni stroški in storitve, izdatki za službena  potovanja,  tekoče  
vzdrževanje  komunikacijske  in  programske  opreme  ter  drugi  operativni odhodki (kotizacije za seminarje, 
plačila avtorskega honorarja  ter drugi operativni odhodki.  
 
 

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

06013 - Nakup in vzdrževanje opreme 
Vrednost: 4.405 € 

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. Realizacija je skladna z veljavnim proračunom. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za opremljanje poslovnih prostorov občine. V letu 2019 smo nabavili 
klimatske naprave zato je bila postavka v ta namen z rebalansom povečana.  
 

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: 754 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani stroški za delovanje civilne zaščite se namenjajo za usposabljanje odgovornih za delovanje CZ. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07007 - Dejavnost gasilskih društev in zveze 
Vrednost: 29.166 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

07013 - Program poplavne varnosti 
Vrednost: 7.808 € 

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. 
 

07014 - Intervencijsko reševanje 
Vrednost: 1.665 € 

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. V letu 2019 so bila porabljena za čiščnje po neurjih. 

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 2019 se predvideva nadaljevanje del pri obnovi doma v Zamostcu. Občina Sodražica načrtuje finančno 
podporo temu projektu v letu 2017 in 2018 v skupni višini 20.000 EUR, ter v letih 2019 in 2020 pa v višini 15.000 
EUR.  
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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: 2.772 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v prometu so sredstva namenjena za pokritje sejnin svetu za preventivo 
v cestnem prometu ter materialnih stroškov, ki nastanejo pri izvedbi konkretnih projektov, ki prispevajo k 
preventivi in vzgoji v cestnem prometu.  

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11004 - Programi Leader 
Vrednost: 2.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

11015 - Projekt Leader 
Vrednost: 854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva planirana in porabljena za izdelavi DIIP za projekt  Park Soražica. 
 

11019 - Kmetijstvo in gozdarstvo - izobraževanje 
Vrednost: 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica v okviru aktivnosti Zavoda za gozdove že leta finančno subvencionira izobraževanje za varno 
delo v gozdu. Glede na to, da so tovrstni programi do leta 2018 finančno podprti na podlagi državnih ukrepov, 
želi občina ta program razširiti tudi na kmetijstvo. Sredstva, ki so bila predvidena, predstavljajo višino razpisa za 
različne programe s področja kmetijstva in gozdarstva, ki so odvijajo na območju občine ali za naše občane. 
V letu 2019 so bila porabljena za kmetijski krožek, ki se je izvajal v OŠ Sodražica. 
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11029003 - Zemljiške operacije 

11007 - Komasacija Gora 
Vrednost: 1.329 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izvedeni komasaciji na območju Gore je potrebno še pet let podajati poročilo, ki vključuje tudi predpisano 
dokumentacijo, ki se jo pripravlja za vsako leto posebej. 
 

11016 - Agromelioracija Gora 
Vrednost: 214.012 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Agromelioracija Gora je projekt, ki se nadaljuje na podlagi uspešno izvedene Komasacije na Gori. Projekt 
vključuje obnovitev in dograditev potne mreže ter sanacija novonastalih zemljišč na območju komasacije.  
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11010 - Zavetišča (azil) za živali 
Vrednost: 272 € 

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. 
 

11017 - Subvencioniranje Veterine 
Vrednost: 734 € 

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. 
 
 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

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

Vrednost: 14.723 € 

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 
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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. 
 
 

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: 16.940 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ekološka nota in trajnostne oblike ravnanja z energijo vplivajo tudi na odločitve občine, ki je s projektom 
pristopila k postavitvi prvih e-polnilnic na območju naše občine. 
V letu 2019 so bile nabavljene štiri polnilnice za avtomobile. 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

12005 - DOLB 
Vrednost: 605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za stroške, ki jih je imela občina z vzpostavitvijo ogrevanja na lesno biomaso. V letu 
2019 so bila porabljena za otvoritev ogrevanja. 

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: 80.362 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letno vzdrževanje cest obsega: manjše sanacije zgornjega ustroja cest vključno z manjšimi asfalterskimi deli, 
čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (prepusti, kanalete, koritnice), redno vzdrževanje cestnih 
bankin, košnjo obcestnih brežin in zarasti ter vzdrževanje in nameščanje prometne signalizacije, odbojnih ograj 
ipd. V obseg del sodijo tudi periodični pregledi cest, zavarovanje in, kategorizacija cest. 
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13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest -zimska služba 
Vrednost: 52.843 € 

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 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest- MANJŠI 
ODSEKI 

Vrednost: 3.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za izvedbo  na manjših odsekih. Z rebalansom so se sredstva na postavki znižala. V 
letu 2019 so se izvajala . dela na dostopni poti Krmusnice. 
 

13021 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 13.007 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta projekt vsebuje celotno investicijsko urejanje občinskih in javni poti ter javne infrastrukture. V letu 2019 so 
se izvajala dela pri križišču za vas Kržeti na Gori .in sicer postavil se je oporni zid. 
 

13045 - Pešpot Sodražica - Zamostec 
Vrednost: 4.016 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je podala pobudo Direkciji RS za infrastrukturo, da zaradi nevarnosti, zgradi pločnik za pešce med 
Zamostcom in Sodražico. Sredstva na tej postavki so se porabila,  za izdelavo potrebnih projektnih dokumentacij.  

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

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

Vrednost: 153 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

13027 - Ureditev državne ceste in pločnikov za pešce v Žimaricah 
Vrednost: 1.574 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sodeluje kot partner pri pripravi projektne dokumentacije za obnovo državne ceste in zgraditev pločnika 
v Žimaricah. Sredstva so bila namenjena in porabljena za pokrivanju občinskega dela stroškov projekta. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

13013 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 76.284 € 

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. 
V letu 2019 se je postavil na novo večji sistem javne razsvetljave, predvsem na ulici Na Pesek in posamično še na 
nekaj drugih lokacijah. 
 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

13024 - Izgradnja širokopasovnega omrežja 
Vrednost: 1.318 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica se že dalj časa prizadeva urediti slabšo povezanost posameznih krajev na področju 
telekomunikacijskih povezav. Tako sodeluje in v okviru zakonskih obveznosti vključuje po načelu sopolaganja 
posamezne ponudke, ki pristopajo k sodelovanju pri nekaterih projektih z gradnjo lastne telekomunikacijske 
mreže. Na območju naše občine se projektira tudi vzporedno omrežje, ki naj bi se gradilo preko projekta RUNE. 
V letu 2019 se je posodobil načrt GOŠO. 
 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva 

Vrednost: 8.384 € 

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. 
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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. 
Sredstva so bila porabljena v skladu z veljavnim proračunom. 
  

14028 - Pokrita tržnica Sodražica 
Vrednost: 5.783 € 

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. 
Sredstva na tej postavki so bila namenjena poplačilu obveznosti, nastalih še v letu 2018. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

14020 - Promocija občine 
Vrednost: 4.234 € 

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 so načrtovana na podlagi ocene realizacije iz preteklih let. 

14024 - Promocija turizma 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica podpira dejavnosti na področju promocije turizma, med katere sodi tudi ohranjanje domače 
kulturne dediščine, običajev in krajevnih posebnosti in znamenitosti. Občina že od začetka podpira in pomaga 
pri organizaciji ene največjih in najpomembnejših turističnih prireditev pri nas, to je tržnega dne. Sredstva, ki 
jih občina zagotavlja na tem področju so namenjana finančni podpori organizaciji in izvedbi prireditve kot take, 
medijski promociji in programom ohranjanja etnoloških vsebin. 
 

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. 
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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: 3.874 € 

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. 
Z rebalansom se povečujejo zagotovljena sredstva za izvedbo naloženih ukrepov. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15003 - Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 
Vrednost: 8.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture. V letu 2019 se je izvajala 
kanalizacija čez kostanjev park in kanalizacija Zajc. 

15024 - Kanalizacija Sodražica II. Faza - Zamostec Lipovšica 
Vrednost: 27.499 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

15027 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav 
Vrednost: 4.000 € 

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. 
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15029 - Ureditev centra Sodražica - KANALIZACIJA 
Vrednost: 3.993 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva skupno izvedbo del rekonstrukcije državne ceste (DRSI) in rekonstrukcijo pločnikov, 
postavitev nove JR, semaforiziranja prehoda za pešče pri OŠ, obnovo fekalne in meteorne kanalizacije ter 
vodovoda. Poleg tega projekt vključuje izgradnjo avtobusnega postajališča v centru Sodražice.  
 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

15033 - Narava in okolje 
Vrednost: 1.000 € 

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 nekatera društva (Lovska družina, Čebelarska družina, Ribiška družina itd), ki pomembno 
vplivajo na razvoj in ozaveščanje. 
V letu 2019 je sredstva namenila Društvu ljubiteljev čebel APIS za vzdrževanje doma čebelarjev in Turističnemu 
društvu Sodražica za izvedbo čistilne akcije. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16004 - Prostorski dokumenti 
Vrednost: 305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

16007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 
Vrednost: 1.053 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so  predvidena sredstva za manjša investicijska dela na področju vzdrževanja vodovodnih 
sistemov, ki jih upravlja JP Hydrovod Kočevje ter sofinanciranje investicijskega vzdrževanja lastnih vodovodov 
po Operativnem programu oskrba s pitno vodo. 
v letu 2019 so se v skladu z planom urejali hišni priključki. 
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16039 - Subvencioniranje vode 
Vrednost: 5.522 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16042 - Oskrba s pitno vodo Sodražica-Ribnica-Kočevje 
Vrednost: 704.345 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Sodražica, Ribnica in Kočevje so že pred leti pristopile k pripravi skupnega projekta "rekonstrukcija 
regionalnega vodovoda Podklanec - Kočevje. V letu 2011 so vse tri občine pripravile potrebno dokumentacijo 
za vlogo za pridobitev sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada. Za leto 2012 je bila načrtovana izdelava 
projektne dokumentacije ( PGD, PZI) za celotni regionalni vodovod z novimi priključki na območju občine 
Sodražica, v letu 2013 pa je začetek rekonstrukcije regionalnega vodovoda. Projekt naj bi se predvidoma 
zaključil v letu 2015  oz. v letu 2016, če bo projekt pridobil sofinancerska sredstva iz Finančne perspektive 2014 
- 2020. Vendar se zaradi finančne krize države projekt ni začel izvajati v prvotno začrtani dinamiki ampak se bo 
na podlagi odločitve o podpori SVRK izvedel v časovnem obdobju 2016 2019, se pravi v novi finančni 
perspektivi. 
Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica Ribnica Kočevje bo z izboljšavo in izgradnjo vodovodnega 
sistema, čistilnih naprav, črpališč in vodohranov ter priključitvijo novih prebivalcev prispeval k zagotovitvi 
ustrezne infrastrukture za oskrbo z varno in zdravo pitno vodo. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe s 
pitno vodo na območju občin Kočevje, Ribnica in Sodražica.  
Projekt obsega izgradnjo skupno 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrane in 3 čistilne 
naprave za pitno vodo.  
      Celotna vrednost investicije znaša 25.265.791 EUR brez davka na dodano vrednost. Stopnja primanjkljaja 
v   financiranju je 87,40%. Celotni upravičeni stroški so ocenjeni na 25.265.791 EUR. Delež sofinanciranja 
celotne investicije s strani EU Kohezijskega sklada je 74,29 % oz. 18.769.956 EUR, 13,11% oz. 3.312.345 EUR bo 
financirano s strani državnega proračuna ter 12,60% oz. 3.183.490 EUR s strani občin.  
Financiranje s strani EU Kohezijskega sklada po občinah bo:  
- za občino Kočevje 10.174.787 EUR,  
- za občino Ribnica 5.897.694 EUR,  
- za občino Sodražica 2.697.474 EUR.  
Prispevek občin bo:  
- občina Kočevje 1.725.701 EUR,  
- občina Ribnica 1.000.282 EUR,  
- občina Sodražica 457.506 EUR.  
Prispevek državnega proračuna po občinah bo:  
- za občino Kočevje 1.725.701 EUR,  
- za občino Ribnica 1.040.770 EUR,  
- za občino Sodražica 476.025 EUR.  
Upravičenost sofinanciranja s strani EU Kohezijskega sklada se oceni glede na finančno donosnost naložbe, ki 
se lahko oceni z oceno sedanje neto finančne vrednosti in finančne interne stopnje donosa naložbe (FNPV/C in 
FRR/C). Ti kazalniki kažejo, kako se lahko z neto prihodki povrnejo stroški naložbe, ne glede na to, kako se ti 
financirajo. Da se za projekt lahko zahteva prispevek iz skladov, mora biti FNPV/C negativen, FRR/C pa nižji od 
diskontne stopnje. Izračun finančne neto sedanje vrednosti investicije je v predmetnem projektu negativen (-
16.445.257 EUR), finančna interna stopnja donosa brez Kohezije pa je -5,80%.  
Z upoštevanjem družbenih koristi, ki jih bo projekt ustvaril pa lahko ugotovimo, da je dosežena pozitivna 
ekonomska neto sedanja vrednost projekta (10.081.346 EUR), ekonomska interna stopnja donosa (9,04%) pa 
presega upoštevano ekonomsko diskontno stopnjo (5%). 
Zaradi večje realizacije del v okviru projekta SORIKO v tekočem letu, ko se projekt praktično zaključuje, se 
povečuje tudi poraba sredstev. V letu 2019 se je projekt v glavnem zaključil nekaj plačil se je preneslo v leto 
2020. V letu 2020 se bo načrt po DIP-u uskladil z dejanskim stanjem. 
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16043 - Oskrba občanov z vodo 
Vrednost: 125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za dovoz vode občanom. 
 
Sredstva se načrtujejo na podlagi ocene predvidenih stroškov. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16049 - Ureditev centra Sodražica - VODOVOD 
Vrednost: 4.079 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt vključuje sredstva za ureditev vodovoda v sklopu celotnega projekta Ureditev  cenra Sodražica. Dela so 
bila izvršena že v letu 2018 v leto 2019 se je prenesel le del plačil. 

16051 - Oskrba s pitno vodo Sodražica II 
Vrednost: 5.104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16008 - Vzdrževanje socialnih grobov 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko so zagotovljena sredstva za urejanje grobov padlih v času druge Svetovne vojne, katero 
storitev opravlja lokalna ZZB NOB Sodražica. V letu 2019 je bil v ta namen porabljenih nekoliko več sredstev 
zaradi obnove spominskih plošč na zdravstveni postaji v Sodražici. 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

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

Vrednost: 7.694 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16012 - Praznična okrasitev naselij 
Vrednost: 10.035 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

16035 - Izdelava projektnih pogojev Komunala Hydrovod 
Vrednost: 769 € 

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. 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

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

Vrednost: 3.673 € 

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  leta  2018 tudi Recinko d.o.o. Kočevje. 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16001 - Stroški urejanja občinskih zemljišč 
Vrednost: 28.579 € 

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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16069002 - Nakup zemljišč 

16027 - Nakup kmetijskih zemljišč 
Vrednost: 3.012 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  so namenjena za nakup kmetijskih zemljišč v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Sodražica. 
 
Odkupila so se naslednja kmetijska zemljišča: 
 

Parc. št. Površina v m2 k.o. Kupnina v EUR 
1542/3 499 

1620-Žimarice 

  
1542/5 20   
2124/12 768 2651,22 
2255/6 43 

1619-Sodražica 
121,26 

2232/35 85 239,70 
 
 

16029 - Nakup stavbnih zemljišč 
Vrednost: 45.426 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Parc. št. Površina v m2 k.o. Kupnina v EUR 
126/7 10 

1620-Žimarice 
 

  
472,50 

 
126/9 16 

126/10 1 
*148/3 604 

1619-Sodražica 
 
 

44.280,95 
 

*148/6 82 
2527/29 665 
1824/5 22 616,00 

2087/183 177 56,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaključni račun proračuna za leto 2019                                                         Občina Sodražica 
 

 
 

40 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17010 - Logoped 
Vrednost: 238 € 

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). 
 

17012 - Ginekolog 
Vrednost: 3.679 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17009 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 
Vrednost: 7.151 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

17079002 - Mrliško ogledna služba 

17008 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 3.049 € 

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 
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določa Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Postavka vključuje tudi stroške 
prevoza na obdukcijo in storitve obdukcije za prebivalce občine Sodražica. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

18013 - Dejavnost knjižnice 
Vrednost: 22.721 € 

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. 
 

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. 
  

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 so bila za razdelitev sredstev podpisane letne pogodbe. Kako so bila po razpisu razdeljena 
sredstva za kulturo je razvidno iz spodnje tabele. 

REDNA DEJAVNOST  ODOBRENI 
ZNESEK PO 
SKLEPU EUR 

Tamburaški orkester Sodražica         1.585,00     
Klub harmonikarjev Urška         1.764,00     
KED Maticova etno hiša            160,00     
Mladinski klub Sodražica         1.042,00     
Društvo prijateljev glasbe Sodražica            513,00     
DU Sodražica            936,00     
          6.000,00     

 
Kulturne prireditve   naziv prireditve  
Tamburaški orkester Sodražica            321,00      Božično-novoletni koncert  
Tamburaški orkester Sodražica            107,00      Večer na trgu v okviru Psoglavskih dni   
Klub harmonikarjev Urška            321,00     27. tradicionalno tekmovanje 

harmonikarjev Urška 
Klub harmonikarjev Urška            218,00      12. Zaigraj na vasi  
Klub harmonikarjev Urška            321,00      17. revija domačih ansamblov  
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KED Maticova etno hiša            321,00      Predstavitev knjige "Mož z napako"  
Društvo prijateljev glasbe Sodražica            321,00      Letni koncert Vokalne skupine Koral   
Mladinski klub Sodražica             107,00      Večer na trgu  
Mladinski klub Sodražica             107,00      Oder mladih  
Mladinski klub Sodražica             321,00      Glasbeni večer  
Mladinski klub Sodražica            321,00      Dramsko-glasbena mištra   
Društvo upokojencev Sodražica            107,00     Prireditev za dan žena 
Društvo upokojencev Sodražica            107,00      Tržni dan  
          3.000,00       

 
 

KULTURNI PROJEKT 
 

KED Maticova etno hiša            800,00     

Klub harmonikarjev Urška 200,00 
          1.000,00     
SKUPAJ RAZPIS       10.000,00     

 
 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18025 - Programi lokalnega radia in televizije 
Vrednost: 9.844 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

18027 - Izdajanje občinskega časopisa 
Vrednost: 9.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18068 - Projekt jubilej 800 
Vrednost: 17.566 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

18036 - Pomoč verskim skupnostim 
Vrednost: 3.500 € 

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.  
Z rebalansom se ne predvideva sprememb na tem področju. 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

18062 - Sofinanciranje programa športa 
Vrednost: 27.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila  razdeljena na podlagi javnega razpisa in letnega programa športa ter pokroviteljstva občine 
posameznega kluba za uporabo športne dvorane.  
Z izvajalci letnega programa športa  so bila za razdelitev sredstev podpisane letne pogodbe. Kako so bila po 
razpisu razdeljena in koriščena sredstva za šport je razvidno iz spodnje tabele. 
 

   4120001 

INTERESNA ŠPORTNA 
VZGOJA OTOK 

ODOBRENI 
ZNESEK  REALIZIRANO   

Osnovna šola Sodražica              1.700,00                 1.700,00     

   

ŠPORTNE PRIREDITVE 
ODOBRENI 
ZNESEK REALIZIRANO IME PRIREDITVE 

KMN Sodražica                 206,00                     206,00      Občinska liga v malem nogometu   

KMN Sodražica                 103,70                     103,70      Turnir za pokal Občine Sodražica 2018  

KMN Sodražica                 103,70                     103,70     
 Veteranski turnir v malem nogometu ob 
občinskem prazniku  

ŠD Sodražica                    69,00      
 Prireditev ni bila 
realizirana  Novoletni pohod na Kamen grič  

ŠD Sodražica                    69,00      
Prireditev ni bila 
realizirana  Prvomajski pohod na Pristavo  

ŠD Sodražica                    69,00      
Prireditev ni bila 
realizirana  Pohodi po sodraški pešpoti  

ŠD Sodražica                  103,70                     103,70      Turnir odbojke na mivki  

ŠD Sodražica                  103,70      
Prireditev ni bila 
realizirana  Turnir dvoranske odbojke  

ŠD Sodražica                  103,70      
Prireditev ni bila 
realizirana  Veteranski rokometni turnir bratov Fajdiga  

ŠD Extrem                 103,70                     103,70      Extremov dan  
Društvo upokojencev 
Sodražica                   69,00                       69,00     

 Športne igre upokojencev Dolenjske in Bele 
Krajine   



Zaključni račun proračuna za leto 2019                                                         Občina Sodražica 
 

 
 

44 

Športno društvo Špela                   69,00                       69,00      Dolenjski pokal v atletiki  

Balinarski klub Sodražica                 206,00                     206,00      2. državna liga  

Balinarski klub Sodražica                 103,70                     103,70      Psoglavski turnir  

Balinarski klub Sodražica                 103,70                     103,70      Dvojice DOBZ  

Balinarski klub Sodražica                 103,70                     103,70      Posamezno DOBZ  

Balinarski klub Sodražica                 206,00                     206,00      Medobčinska liga  

Balinarski klub Sodražica                 103,70                     103,70      Ženski turnir  

               2.000,00                  1.585,60      

KAKOVOSTNI ŠPORT   
ŠD Extrem              4.896,00                  4.896,00     

ŠD Sibor              1.904,00                  1.904,00     

               6.800,00                  6.800,00     
Športna rekreacija 
starejših   
Društvo upokojencev 
Sodražica                  250,00                     250,00     

Balinarski klub Sodražica                  250,00                     250,00     

                  500,00                     500,00     
Delovanje društev in 
klubov   
KMN Sodražica                 962,00                     962,00     

Društvo mažoret Sodražica                 855,00                     855,00     

ŠD Sodražica              1.603,00                  1.603,00     

Balinarski klub Sodražica               3.527,00                  3.527,00     

Športno društvo Špela                   53,00                       53,00     

              7.000,00                  7.000,00     

     
 SKUPAJ            18.000,00              17.585,600      

 

18067 - Športna dvorana 
Vrednost: 63.938 € 

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).  
. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

19001 - Dejavnost javnih vrtcev 
Vrednost: 404.514 € 

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 
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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 
Realizacija porabe je v skladu načrtovano z veljavnim proračunom. 
 

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
Vrednost: 19.836 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca. 
V letu 2019 je bilo v ta namen porabljenih nekoliko več sredstev in sicer potrebno je bilo postaviti zunanjo 
ograjo in opremiti nov oddelek vrtca. 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - mobilni specialni pedagog 
Vrednost: 2.690 € 

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).  
 

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šolah 
Vrednost: 12.474 € 

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.  
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19039 - Dodatni programi v OŠ (varstvo vozačev, spremljevalec) 
Vrednost: 8.109 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za izvajanje nadstandardnih programov v OŠ Sodražica, konkretno za 
kritje stroškov dela spremljevalca otroka v vrtcu, ki ima določeno spremstvo z odločbo. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

19011 - Materialni stroški v glasbeni šoli 
Vrednost: 3.561 € 

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.  

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina  je v letu 2019 sofinancirala tudi nabavo tamburice v Glasbeni šoli. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19028 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
Vrednost: 60.060 € 

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. 
Realizacija je v skladu z načrtovanim obsegom. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 4.645 € 

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. V letu 2019 je občina izplačala darila 23. novorojencem. 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov 
Vrednost: 100.534 € 

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. Poraba sredstev je odvisna  od vključenih 
invalidov v varstveno delavnih centrih. Trenutno občina zagotavlja sredstva za sedem oseb. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
Vrednost: 43.015 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

20011 - Storitev pomoč na domu 
Vrednost: 24.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  
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20023 - Prostofer 
Vrednost: 1.207 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Problematika mobilnosti starejših občanov je realen problem. Občina Sodražica je v letu 2019 pristopila k 
projektu Prostofer, da bi omogočila prevoz za najnujnejše potrebe tistim, ki nimajo lastnega prevoza. Sredstva 
na postavki so bila porabljena za usposobitev avtomobila za prevoz oseb in strošek plačila nosilcu projekta Zlati 
mreži za klicni center in organizacijo sistema. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Vrednost: 8.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Upravičenci do subvencionirane stanarine se ugotavljajo skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Poraba je odvisna od števila upravičencev. V letu 2019 smo plačevali subvencijo za štiri upravičence.  
  
  

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: 6.000 € 

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.  
 

20020 - Delovanje rdečega križa 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, so bila zagotovljena za  delovanje lokalne organizacije Rdečega križa. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam 
Vrednost: 2.215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana in porabljena za plačilo obresti od  dolgoročnih kreditov ki jih je občina najela v 
preteklosti.  
 

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov - seznam 
Vrednost: 1.203 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 smo se tudi že kratkoročno likvidnostno zadolžili na postavki so bila porabljena sredstva za obresti 
od kratkoročnega kredita najetega pri Delavski hranilnici. 
 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

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

Vrednost: 397 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila porabljena sredstva za stroške povezane z zadolževanjem. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

23001 - Proračunska rezerva 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot 
so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 
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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. 
 
          
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se v skladu z zakonodajo in ekonomsko klasifikacijo izkazujejo prejeta 
sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih deležev in kupnine iz naslova privatizacije ter vsa sredstva danih 
posojil, nakup kapitalskih deležev in poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije. Občina Sodražica  v letu 
2019 v računu finančnih terjatev in naložb ne izkazuje vrednosti. 
 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V računu financiranja se prav tako prikazujejo 
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2019 se  je Občina 
Sodražica na novo dolgoročno zadolžila za 83.911 EUR, in sicer povratna sredstva ki jih omogoča 23.člen Zakona 
o financiranju občin. Odplačevala je  kredit najet pri NLB v višini 13.830 EUR, ki ga je najela v letu 2006 za potrebe 
dograditve Zdravstvene postaje, kredit, ki ga je najela preko razpisa pri Slovenskemu regionalnemu razvojnemu 
skladu za izgraditev Športne dvorane in razširitev vrtca,  v višini 57.143 EUR, kredit ki ga je  najela v letu 2017 pri 
UnicreditBank za ureditev  centra Sodražica, v višini 22.222,22 EUR in povratna sredstva dobljena po 23. členu 
ZFO najeta v letu 2016 in 2017, v višini 13.688 EUR. Skupaj je občina v letu 2019 odplačala za 106.664 EUR 
kreditov. Odplačala pa je tudi kratkoročni kredit iz leta 2018, ki ga je najela v letu 2018 za založena sredstva EU 
za projekt »Agromelioracija Gora« 
Proračunski presežek je znašal 47.366 EUR. Sredstva na računih so se tako zmanjšala  za 23.835,75 EUR. 
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2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

1. splošni del 

• predstavitev občine, 
• kratek opis njenega razvoja, 

• predstavitev njenega vodstva, 

• predstavitev njenih pomembnejših organov, 
• kratek pregled dejavnosti in 

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

2. posebnega dela 

• opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov in 

• poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  

3. zaključni del 

• datum sprejetja letnega poročila v pristojnem organu, 

• datum in kraj nastanka letnega poročila in 

• osebe, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila. 

 
 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah bo Letno poročilo kot sestavni del zaključnega računa poslano 
Ministrstvu za finance. 
 
 
 
2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskega dokumenta in odraža razvojno politiko občine na 
področju investicijskih izdatkov, državnih pomoči in evropskih razvojnih sredstev za naslednja štiri leta. Načrt 
predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. V NRP so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za 
državne pomoči, katere je smiselno vključiti v proračun, če so poznani viri financiranja (občinski proračun, državni 
proračun , evropski razvojni skladi, drugi viri ...). 
 
V NRP se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih ki so 
razdelani po: 
posameznih projektih  
letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in  
virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
 
Načrt razvojnih programov Občine Sodražica za obdobje 2019 - 2023  zasleduje razvojne usmeritve občine, ki 
temeljijo na izboljšanju infrastrukturne oskrbe občank in občanov.  
 
Načrt razvojnih programov zasleduje zlasti cilje izboljšanja razmer v okolju in prometne varnosti ter cilje razvoja 
našega gospodarstva in turizma in ureditve stanovanjskih oziroma bivalnih potreb občank in občanov ter 
možnosti za ustrezne rekreacijske in prostočasne dejavnosti. 
 
V tabelah so podrobneje predstavljeni posamezni projekti investicij, njihove finančne konstrukcije, viri 
financiranja, finančni in izvedbeni terminski načrti oziroma časovnice ter opisi namenov in ciljev, ki jih zasledujejo 
posamezni projekti (priloga). Po pomembnosti se navedene investicije v NRP delijo na redne – prioritetne, redne 
in rezervne oziroma alternativne. Po programih pa se delijo na investicije z naslednjih področij: 
 
Obramba in ukrepov ob izrednih dogodkih, 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 
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Varovanje okolja in naravne dediščine, 
- Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost, 
- Zdravstveno varstvo, 
- Kultura, šport in nevladne organizacije, 
- Izobraževanje. 

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

VIR_ID PROJEKT_ID NAZIV PROJEKTA PP_ID K6_ID PROR19 REB19 ZR 19 
PV-
LS OB179-07-0002 Manjši odseki 13005 4204023 10.000 3.655 3.655 
PV-
LS OB179-07-0005 Vzdrževanje sakralnih objektov 18036 4310002 5.000 5.000 3.500 
PV-
LS OB179-07-0010 Investicije v opremo ZD 17002 4323004 12.000 0 0 
PV-
LS OB179-07-0011 Investicije v opremo požarne varnosti-GaZ 07009 4310001 0 0 0 
PV-
LS OB179-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO 16042 4021132 3.500 1.100 1.070 
PV-
LS OB179-07-0018   16042 402920 300 1.000 931 
PV-
LS OB179-07-0018   16042 402999 6.432 1.189 9.510 
PV-
LS OB179-07-0018   16042 42040212 50.513 0 36.455 
PV-
LS OB179-07-0018   16042 4206000 3.600 0 0 
PV-
LS OB179-07-0018   16042 4208012 11.352 945 780 
PV-
LS OB179-07-0018   16042 42080413 4.640 6.882 5.299 
PV-
TDP OB179-07-0018   16042 402999 0 602.290 644.889 
PV-
TDP OB179-07-0018   16042 42040212 644.982 6.555 5.409 
PV-
TDP OB179-07-0018   16042 4208012 13.648 2.666 2.666 
PV-
LS OB179-07-0028 

Investicijsko vzdrževanje lokalnih 
vodovodov 16007 4205001 9.000 6.400 1.053 

PV-
LS OB179-07-0032 Komasacija zemljišč na Gori* 11007 420899 1.200 1.329 1.329 
PV-
LS OB179-08-0001 Nakup opreme in prostorov 06013 420201 1.000 788 788 
PV-
LS OB179-08-0001   06013 420202 3.000 3.617 3.617 
PV-
LS OB179-08-0001   06013 420239 1.000 6.000 6.000 
PV-
LS OB179-08-0002 Nakup gasilske opreme 07011 4310000 6.000 0 0 
PV-
LS OB179-08-0005 Komunalna oprema 15001 4203001 0 53.941 53.941 
PV-
LS OB179-09-0002 Javna razsvetljava 13013 4205003 55.000 2.974 2.974 
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PV-
LS OB179-09-0003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 13021 4205000 30.000 13.007 13.007 
PV-
LS OB179-09-0006 Nakup stavbnih zemljišč 16029 4206000 55.000 45.426 45.426 
PV-
LS OB179-09-0007 Nakup stavbnih zemljišč 16027 4206001 5.000 3.012 3.012 
PV-
LS OB179-09-0008 Projektna dokumentacija 16004 4208041 6.200 0 0 
PV-
LS OB179-09-0008   16004 4208045 5.000 305 305 
PV-
LS OB179-09-0010 Investicije v OŠ Sodražica 19010 4323001 7.500 12.474 12.474 
PV-
LS OB179-09-0011 Miklova hiša - nabava knjig 18014 4323002 4.000 4.000 4.000 
PV-
LS OB179-09-0012 Investicije v Vrtec Sodražica 19004 4323000 7.500 19.835 19.835 
PV-
LS OB179-10-0005 Investicije vaški odborov 13022 42040214 1.000 0 0 
PV-
LS OB179-10-0009 

Obnova državne ceste in pločnikov v 
Žimaricah 13027 4208024 2.000 1.600 1.573 

PV-
LS OB179-11-0006 Ureditev IO cone Sodražica 15024 42040120 25.365 25.365 25.365 
PV-
LS OB179-11-0006   15024 42080420 3.300 2.134 2.134 
PV-
LS OB179-12-0003 DOLB 12005 42080430 500 439 439 
PV-
LS OB179-13-0002 

Investicijsko vzdrževanje okoljske 
infrastrukture 15003 4205008 6.000 7.815 7.815 

PV-
LS OB179-13-0003 

Nakup in preureditev poslovne zgradbe - 
ZADRUGA 04017 420000 60.000 60.000 60.000 

PV-
LS OB179-13-0003   04017 42050014 1.000 714 714 
PV-
LS OB179-13-0005 Investicije v športno dvorano 18067 4202410 2.000 700 0 
PV-
LS OB179-14-0003 Investicije civilna zaščita 07002 4310005 1.000 200 0 
PV-
LS OB179-14-0005 Program poplavne varnosti 07013 42080425 11.600 7.808 7.808 
PV-
LS OB179-14-0006 Ureditev centra Sodražice 15029 42040221 4.375 3.993 3.993 
PV-
LS OB179-14-0006   16049 42040221 4.078 4.078 4.078 
PV-
TDP OB179-14-0007 Agromelioracija Gora 11016 402999 2.684 2.684 2.684 
PV-
TDP OB179-14-0007   11016 42050012 215.000 204.195 205.380 
PV-
TDP OB179-14-0007   11016 4208015 6.400 6.400 5.947 
PV-
LS OB179-15-0001 Program požarne varnosti 07015 42050010 500 500 0 
PV-
LS OB179-15-0004 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 15027 4314001 6.000 4.000 4.000 
PV-
LS OB179-17-0001 

Investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov 06016 42050013 1.000 6.500 6.500 

PV-
LS OB179-17-0002 Pokrita tržnica Sodražica 14028 42040118 1.497 1.497 1.497 
PV-
LS OB179-17-0002   14028 42050016 4.000 2.314 2.314 
PV-
LS OB179-17-0003 Obnova domov PGD 07017 4205013 15.000 15.000 15.000 
PV-
LS OB179-18-0001 Oskrba s pitno vodo Sodražica II 16051 42040123 0 0 0 
PV-
LS OB179-18-0001   16051 42080432 3.550 5.128 5.104 
PV-
LS OB179-18-0005 Projekti LAS 11004 4203000 750 500 500 
PV-
TDP OB179-18-0005   11004 4203000 4.250     
PV-
LS OB179-19-0001 Investicijski transferi glasbena šola 19042 4323006 500 0 0 
PV-
LS OB179-19-0002 Servisna cesta LOGO-POS 13044 42040125 25.000 0 0 
PV-
LS OB179-19-0004 Krošnjarska kolesarska pot 13046 42080433 2.500 1.164 1.164 
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PV-
LS OB179-19-0005 Avtobusna postaja Sodražica 13042 42040124 30.000 11.174 11.174 
PV-
LS OB179-19-0012 

Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - 
Kržeti 13049 420804 4.000 4.000 4.000 

PV-
LS OB179-19-0013 Oprema občinski svet 01002 420202 1.300 0 0 
PV-
LS OB179-19-0014 Električne polnilnice za avtomobile 12006 42040113 8.000 4.017 4.017 
PV-
TDP OB179-19-0014   12006 42040113 14.000 5.500 5.500 
PV-
LS OB179-19-0015 Infrastrukture društev 14032 431000 4.000 7.827 0 
          1.434.516 1.201.636 1.270.625 
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2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 
 
BILANCA STANJA 
 
POJASNILO BILANCE STANJA 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega 
obdobja. Na aktivni strani bilance stanja so prikazani podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih, terjatvah – kratkoročnih in dolgoročnih, na pasivni strani pa so podatki o splošnem in rezervnem 
skladu ter o obveznostih – kratkoročnih in dolgoročnih. Za boljši pregled in primerjavo bilance stanja s preteklim 
letom smo pripravili PRILOGO št. 1. 
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129.208 
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Aktiva bilance stanja

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA

DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJI

02 NEPREMIČNINE

04 OPREMA IN DRUGA
OPREDMETENA

OSNOVNA SREDSTVA

06 DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA

V UPRAVLJANJE

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

18 NEPLAČANI ODHODKI

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČR

24 KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI DO
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KONTNEGA NAČR

26 KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ
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90 SPLOŠNI SKLAD

(046+047+048)

91 REZERVNI SKLAD

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI
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DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Stanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 je 
znašalo 11.513.048 EUR in so razdeljena: 
 

  Dolgoročne premoženjske pravice (003,005,010) v znesku 1.480 EUR 
 Zemljišča (020) v znesku 665.035 EUR, 
 Gradbeni objekti (021,031) s sedanjo vrednostjo  6.659.527 EUR, 
 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (04,05) s sedanjo vrednostjo 

268.505 EUR, 
 nepremičnine, ki se pridobivajo (023), v vrednosti 3.918.501 EUR 

 
Vsa opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so pripoznana po dejanskih nabavnih 
vrednostih z vključenimi odvisnimi stroški, ki izhajajo z ustreznih knjigovodskih listin.  
 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so se v letu 2019  povečala zaradi novih 
investicij in zmanjšala za obračunano amortizacijo in odpis, in sicer: 
 

 povečanje zemljišč v vrednosti 48.175 EUR. 
Zemljišča smo v letu 2019 povečali za nove nabave in zmanjšali za prodana zemljišča. 

 Povečanje zgradb v znesku 92.985 EUR in zmanjšanje za obračunano amortizacijo v 
višini 229.459 EUR. V letu 2019 smo nabavili 4 električne polnilnice, zgradili oporni 
zid v Kržetih, uredili smo javno razsvetljavo v Žimaricah in postavili novo svetilko na 
Slemenski cesti. Odpisali zgradbe v vrednosti 106.991 EUR, odpisali smo javno 
infrastrukturo, ki jo ima v najemu podjetje Hydrovod Kočevje in smo jo nadomestili z 
novo infrastrukturo ki je bila zgrajena v sklopu projekta SORIKO. 

 Povečanje opreme za nove nabave v višini 11.404 EUR in zmanjšanje opreme za 
obračunano amortizacijo v višini 23.693 EUR. Nabavili smo nekaj novih računalnikov, 
preuredili eno pisarno in nabavili nove klima naprave. 
 

Pri obračunu amortizacije smo upoštevali Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih OS. 
 
V registru osnovnih sredstev vodimo tudi sredstva, ki so že v celoti odpisana, vendar jih še 
vedno uporabljamo. 

 
Investicije v teku so se v letu 2019 povečale za 742.561 EUR. Največ so se povečale na račun 
investicije »SORIKO«. 

 
 

Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb (06) znaša 129.208 EUR in vsebuje v deleže javnih 
in zasebnih podjetij: 
 

 IP Ribnica 631 EUR 
 JKP Komunala Ribnica 48.725 EUR 
 JP Hydrovod Kočevje 78.975 EUR 
 RC Kočevje Ribnica 876 EUR 

Vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb se v letu 2019 ni spreminjala. 
 
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje (09) znašajo 1.942.065 EUR. Prejemniki teh 
sredstev so: 

 Javni zavod OŠ Sodražica 1.347.280 EUR, 
 Lekarna Ribnic 58.342 EUR, 
 Zdravstveni dom Ribnica 536.443 EUR. 
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Sredstva dana v upravljanje, so se povečala za nove nabave in zmanjšala za obračunano 
amortizacijo. 
  
KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Dobroimetje na računih (11) v znesku 5.552,46 EUR. To so sredstva, ki bodo porabljena v 
letu 2020 za poplačilo obveznosti iz leta 2018.  

 
Kratkoročne terjatve do kupcev (12) v znesku  13.736 EUR. 
Predstavljajo neplačane terjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. Večje terjatve 
do kupcev so razvidne iz spodnje tabele: 
 

Klient Naziv  Saldo  
KOMUNALA RIBNICA D.O.O.           5.370  
HYDROVOD d.o.o.            3.901  
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.                   746  

 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (14) v 16.978 EUR, 
predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki zapadejo v plačilo v letu 
2020. 
  
Druge  kratkoročne terjatve (17) v znesku  8.510 EUR. 
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za neplačane terjatve iz naslova terjatev za 
JFP in terjatve za DDV. 
 
Neplačani odhodki (18) v vrednosti 461.635 EUR, predstavljajo prehodni konto za prejete 
obveznosti, ki še niso plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka 30 dni. Nekatere 
tudi presegajo zakonsko dovoljen rok. Med neplačanimi odhodki so tudi druge obveznosti, ki 
se nanašajo na leto 2019 in zapadejo v plačilo v letu 2020 (npr. decembrske plače izplačane 
v januarju, sejnine, prispevki edinega vira….) 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (21) v višini  12.889 EUR, predstavljajo obveznosti 
do zaposlenih iz naslova plač in dajatev v zvezi z zaposlitvijo za december 2019, ki so bile 
izplačane v  januarju 2020.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (22) v znesku  197.011 EUR so obveznosti iz 
naslova tekočih in investicijskih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. 
Nekaj večjih obveznosti do dobaviteljev je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Naziv Odprto Promet 
KOMUNALA RIBNICA D.O.O.    91.015,78 332.414,06 
HYDROVOD d.o.o.    18.910,93 28.366,49 
AVTOPREV.IN STORITVE MIHA ARKO S.P.   10.180,65 12.680,65 
POINT Ana Krajec s.p.    9.198,00 24.801,73 
GRADMETAL D.O.O.    9.036,59 24.305,79 
ESPRI D.O.O.    7.198,00 7.869,00 
FINSON RIGLER SONJA S.P.    6.341,71 36.293,58 
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IP RIBNICA, d.o.o.    4.553,04 31.871,28 
 
  
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (23) v višini 35.327 EUR, predstavljajo 
obveznosti za sejnine, obveznosti za prispevke edinega vira, obveznostih za prispevke 
delodajalca, obveznosti za JFP in ostale obveznosti, ki so bile za leto 2019 izplačane v letu 
2020. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (24) v znesku 
209.405 EUR, so obveznosti do proračunskih uporabnikov iz naslova tekočih obveznosti, ki 
so že nastale in  zapadejo v plačilo v letu 2020. 
 
Nekaj večjih obveznosti do proračunskih uporabnikov je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Klient Naziv  Saldo  
OŠ DR.IVANA  PRIJATELJA SODRAŽICA            137.988  
CUDV DRAGA              19.605  
OBČINA KOČEVJE              17.630  
CSD OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD                5.043  
KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA                4.244  
VRTEC RIBNICA                4.212  
OBČINA RIBNICA                3.381  
PRIZMA PONIKVE   POSEBNI SOCIJALNO VARSTVENI ZAVOD             3.175  

 
Neplačani prihodki (28) v znesku 37.241 EUR, predstavljajo fakturirane in še neplačane 
prihodke iz naslova zaračunanih storitev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. 
 
 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Splošni sklad (90) v znesku 12.721.579 EUR izkazuje znesek lastnih virov sredstev, in sicer: 

 sklad za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva v znesku 11.513.048 
EUR 

 splošni sklad za finančne naložbe  129.208 EUR  
 sklad za sredstva dana v upravljanje v znesku 1.942.065 EUR 
 splošni  sklad za drugo  v znesku -862,741 EUR. 
 

Rezervni sklad (91) v vrednosti 8.609,69 EUR. 
Predstavlja rezervo oblikovano na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah. V rezervni sklad 
je bilo v letu 2019 izločenih 3.000,00 EUR, porabe pa 1.000,00 EUR za odpravo posledic po 
toči. 
  
Dolgoročne finančne obveznosti (96) v vrednosti 854.596,15 EUR, iz tega konta je razvidno 
stanje dolgoročnega zadolževanja občine. Občina se je v letu 2019 zadolžila za 83.911 EUR 
to so povratna sredstva na osnovi 23.člena in odplačevala je glavnice od štirih dolgoročnih 
kreditov in sicer: kredit NLB v višini 13.831 EUR, kredit SRRS, v višini 57.143 EUR, kredit 
UnicreditBank, v višini 22.222,20 EUR in kredit Ministrstvo za gospodarstvo, v višini 13.688 
EUR. 
Skupaj je bilo v letu 2019 odplačanih   dolgoročnih kreditov v višini 106.883,97 EUR. 
 
Druge dolgoročne obveznosti (97) v vrednosti 14.021 EUR. 
To so obveznosti do Komunale Ribnica iz naslova prenosa javne infrastrukture na občino. 
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Vsi zneski in indeksi ter primerjave posameznih postavk bilance stanja na dan 31.12.2019 v 
primerjavi z bilanco stanja na dan 31.12.2018, so razvidni iz priloge 4. 
 
 
2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 

  
Račun Naziv Datum Stanje 

013790100005681 OBČINA SODRAŽICA 31.12.2019 5.552,46 
013797777000065 ZAKL.PODR.EZR OBČINE SODRAŽICA 31.12.2019 0,00 

 
2.4.2.Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev 
 
Občina nima terjatev iz naslovna dolgoročnih naložb in posojil 
 
2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 
 
Vsa opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so pripoznana po dejanskih nabavnih vrednostih z 
vključenimi odvisnimi stroški, ki  izhajajo z ustreznih knjigovodskih listin.  
 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so se v letu 2019 povečala za nove nabavi in zmanjšala za 
obračunano amortizacijo. Povečanja in zmanjšana so razvidna iz spodnje tabele. 
 

Naziv Oznaka 
za AOP 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Poprave
k 

vrednost 
(1.1.) 

Povečanj
e 

nabavne 
vrednosti 

Povečanj
e 

popravka 
vrednosti 

Zmanjšan
je 

nabavne 
vrednosti 

Zmanjšan
je 

popravka 
vrednosti 

Amortizac
ija 

 
Neodpisan
a vrednost 

(31.12.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

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

II. Neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna 

sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+7

14+715) 

708 10.287.0
95 

2.568.59
2 

152.565 0 217.624 194.498 253.395 7.594.547 

C. Druga neopredmetena 
sredstva 

711 3.163 1.440 0 0 0 0 243 1.480 

D. Zemljišča 712 616.859 0 48.176 0 0 0 0 665.035 

E. Zgradbe 713 8.961.64
0 

2.142.71
6 

92.985 0 107.322 84.399 229.459 6.659.527 

F. Oprema 714 705.433 424.436 11.404 0 110.302 110.099 23.693 268.505 

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

prejemnikov teh sredstev 
 
Prejemniki sredstev v upravljanju so naslednji: 

 Javni zavod OŠ Sodražica 1.347.280 EUR, 
 Lekarna Ribnica 58.341 EUR, 
 Zdravstveni dom Ribnica 536.443 EUR. 

 
2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  

 
Neplačane terjatve (12,14), ki zapadejo v plačilo v letu 2020 znašajo 30.714 EUR.  
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2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (21) v višini  12.889 EUR, predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz 
naslova plač in dajatev v zvezi z zaposlitvijo za december 2019, ki so bile izplačane v  januarju 2020.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (22) v znesku  197.011 EUR so obveznosti iz naslova tekočih in 
investicijskih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. 
  
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (23) v višini 35.327 EUR, predstavljajo obveznosti za sejnine, 
obveznosti za prispevke edinega vira, obveznostih za prispevke delodajalca, obveznosti za JFP in ostale 
obveznosti, ki so bile za leto 2019 izplačane v letu 2020. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (24) v znesku 209.405 EUR, so obveznosti 
do proračunskih uporabnikov iz naslova tekočih obveznosti, ki so že nastale in  zapadejo v plačilo v letu 2020. 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev (26) v znesku 110 EUR, to so obveznosti za obresti od najetih kreditov ki 
zapadejo v plačilo v letu 2020 
 
2.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 

najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 
 
Občina nima pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 

najemnika in tudi nima blagovnih kreditov. 
 
2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 
 
 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
 
1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) 
izvršuje upravljavec EZRO. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok 
proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi 
PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v 
nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški 
podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo 
podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 
 
1.2. Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU OBČINE SODRAŽICA) za leto 2019 
izdelani samostojni računovodski izkazi.  
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu 

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

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

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

 
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
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2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO. Stanje 
EZRO je bilo na dan 31. 12. 2019 36.168,81,00 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah predstavlja Tabela 1. 
 
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2019 (v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  
Denar na računu EZRO 36.168,81 
Nočni depoziti   
Skupaj 36.168,81 

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

= 
Stanje računa EZRO pri 
Banki Slovenije 

= Stanje ZP +  stanj podračunov PU 
EZRO 

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

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine     5.552,46 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine    30.616,35 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)    36.168,81 

4. Zakladniški podračun občine         0,00 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 36.168,81 
2.3. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih  terjatev ter obveznosti 
 
Stanje ne zapadlih obveznosti znaša 36.168,81 € in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU  za stanja podračunov 
(konti skupine 24) . 
 
Stanje ne zapadlih terjatev znaša 0 €. 
 
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe 

stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 
 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 
 
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 
7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 0 
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 0 
4029 Drugi operativni odhodki 

(tj. morebitni stroški)  
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4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega 
leta 0 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0 
 
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela  
4. 
 
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,  ZP in računu EZRO (v eurih) 

Vrsta računa Stanje na dan 
31. 12. 2018 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2019 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 66.988 36.169 -30.819 
ZP 0   0,00  
EZRO 66.988 36.169  -30.819 
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2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
 
2.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih 

sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
 
 
TABELA: REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH 
NAMENSKIH SREDSTEV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrsta namenskeg stredstva konto

prenos
iz 

preteklih 
let ralizacija 2019

poraba 
v letu 2019

poraba na 
proračunski 

postavki
prenos

v leto 2020

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - 
od pravnih oseb 703003 0 -       10.370                   10.370                   13001 0 -           

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - 
od fizičnih oseb 703004 0        48.620                   48.620                   13001 0            

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda 704700 0        29.508                   29.508                   15024,15027 0            

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 704708 0        10.192                   10.192                   11012 0            

Prihodki od najemnin za poslovne prostore 710301 -      11.225                   11.225                   04017 -          

Prihodki od najemnin za stanovanja 710302 0 -       8.648                    8.648                     16032,16001 0 -           

Prihodki od drugih najemnin - HYDROVOD 7103041 35.115                   35.115                   16042 -          

Prihodki od drugih najemnin - KOMUNALA 7103042 47.128                   47.128                   
16004,16039,16001

15029,16049 -          

Prihodki od drugih najemnin - DVORANA 7103043 24.084                   24.084                   18067 -          

Prihodki od drugih najemnin - STOLP GORA 7103044 1.700                    1.700                     18067 -          

Prihodki od drugih najemnin TRŽNICA 7103045 738                       738                        14028 -          

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 710306 0        405                       405                        13001 0            

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 710311 4.270                    4.270                     13001 -          

Prihodki od komunalnih prispevkov 714105 0        18.746                   18.746                   
16039,16010

16049 0            

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 722000 0 -       297                       297                        16027 0 -           

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 722100 0        1.200                    1.200                     16029 0            

Drugi prihodki od prodaje - oglasi 7130991 0 -       1.503                    1.503                     18027 0 -           

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - 
(AGROMELIORACIJA) 74000111 205.615                 205.615                 11016 -          

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - 
(SORIKO) 74000112 84.958                   84.958                   16042 -          

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - 
požarna taksa 7400012 -      6.009                    6.009                     07011 -          

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - 
(23.ČLEN) 7400014 83.911                   83.911                   16042 -          

Druga prejeta sredstva iz dr.proračuna za tekočo porabo 
 NEVARNE ZVERI 7400040 22.932                   22.932                   19028 -          

Druga prejeta sredstva iz dr.proračuna za tekočo porabo 
GOZDNE CESTE 7400043 2.417  4.571                    4.531                     11012 2.457      
Druga prejeta sredstva iz dr.proračuna za tekočo porabo
MIR 7400044 6.118                    6.118                     06008 -          
Druga prejeta sredstva iz dr.proračuna za tekočo porabo-
SUBVENCIONIRANJE STANARIN 7400045 3.689                    3.689                     20015 -          
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije - EKO 
SKLAD 7403011 5.500                    5.500                     12006 -          

Prejeta sr. Iz drž.pror. In sredstev EU - SORIKO 7413010 481.429                 481.429                 18067 -          

2.417  1.158.481              1.158.441               -                   2.457      
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2.6.2 RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
 
V letu 2019 so bila glede na sklep o razpolaganju nepremičnega premoženjem prodana naslednja zemljišča: 
 

Parc. št. Površina v m2 k.o.  
2237/47 144 1618-Vinice  
2609/2 48 1619-Sodražica  

 
V letu 2019 so bila glede na sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja odkupljena naslednja zemljišča: 
 

Parc. št. Površina v m2 k.o. 
126/7 10 

1620-Žimarice 
 
 
 

126/9 16 
126/10 1 
1542/3 499 
1542/5 20 
2124/12 768 
*148/3 604 

1619-Sodražica 
 
 
 
 

*148/6 82 
2527/29 665 
1824/5 22 
2255/6 43 
2232/35 85 
2087/183 177 

 
 
 
Priloge: 
1. splošni del proračuna 
2. posebni del proračuna 
3. računovodski izkazi 
4. sklepi o prerazporeditvah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:                                                                                                           Župan:  
Martina Car                                                                                            mag.  Blaž Milavec l.r. 
 
 
Sodražica, 29.03.2020 
 
 

 
 
 

 



Zaključni račun proračuna za leto 2019                                                         Občina Sodražica 
 

 
 

66 

 
 

II. POSLOVNO POROČILO 
 

1. Splošni del 

• predstavitev občine, 

• kratek opis njenega razvoja, 

• predstavitev njenega vodstva, 

• predstavitev njenih pomembnejših organov, 

• kratek pregled dejavnosti in 

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

2. Posebni del 

• opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov in 

• poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  

3. Zaključni del 

• datum sprejetja letnega poročila v pristojnem organu, 

• datum in kraj nastanka letnega poročila in 

• osebe, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Zaključni račun proračuna za leto 2019                                                         Občina Sodražica 
 

 
 

67 

 
I. SPLOŠNI DEL 
 
1.1 Osnovni podatki o občini 
 
Naziv:        OBČINA SODRAŽICA 
Naslov:      Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica 
Matična številka:     1358154 
Davčna številka:     SI 97149667 
Številka proračunskega uporabnika:   76783   
Transakcijski račun:     01379-0100005681, odprt pri UJP  
       Novo mesto    
Telefon:      01-8366-075 
Fax:       01-8371-004 
Elektronski naslov:     obcina@sodrazica.si 
Spletna stran občine:     www.sodrazica.si 
Površina  občine:     49,5 km2 
Število prebivalcev:     2.274 (na dan 1.1.2019, vir SURS) 
Število naselij:      23 
 
 
Občina Sodražica je bila ustanovljena leta 1998 z izločitvijo iz Občine Ribnica. Meji na občine 
Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in Ribnica. Razprostira se na 49,5 km² površine, na kateri v 
23 naseljih po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija za leto 2019 živi 2274 
prebivalcev.  
 
Občino Sodražica sestavljajo naslednja naselja: Betonovo, Brlog – del, Globel, Janeži, 
Jelovec, Kotel, Kračali, Kržeti, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Novi Pot, Petrinci, 
Podklanec, Preska, Ravni Dol, Sinovica, Sodražica, Travna Gora, Vinice, Zamostec, Zapotok, 
Žimarice.  
Naselja so večinoma v nižinskem delu ob glavnem vodotoku Bistrica in njenih pritokih, deset 
vasi in zaselkov pa leži v pasu od 800 do 900 m nadmorske višine. Sodraška dolina zavzema 
severno zahodni del Ribniške doline. Prične se v povirju Bistrice pod Boncarjem, nadaljuje se 
proti jugovzhodu in se razširi v koritasto kraško dolino z ravnim dnom in rahlo dvignjenimi 
robovi med dvema prelomnicama ob Veliki in Mali gori. Pobočja se ponekod zelo strmo dvigajo 
nad dolino. Najvišji predel je Travna Gora. Območje Gore, ki obsega pet vasi, ločenih od 
ostalih naselij, ima obsežne travnate planjave, ki se nadaljujejo proti občini Loški Potok. Z 
južne strani se pobočja strmo spuščajo proti Bistrici. Severno stran doline pa obdaja precej 
manj strma pokrajina Slemena, ki predstavlja prijazen, valovit svet s številnimi grapami in 
soteskami. 32,49 % površine občine je v območju Nature 2000, od tega pretežni del 
predstavlja območje Travne gore kot del Velike gore. 
 
Občina Sodražica leži izven glavnega slovenskega cestnega in železniškega koridorja, zato 
ima dokaj odročno lego. Od  Ljubljane je oddaljena 45 km, od Kočevja 27 in Cerknice 30 km. 
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Gasilci in drugi prostovoljci, policisti PP Ribnica in redar MIR, ki so spremljali otroke prve dni novega šolskega 
leta septembra 2019. 
 
 
V Občini Sodražica je organizirano osnovnošolsko izobraževanje in predšolska vzgoja in 
varstvo v okviru Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja, kjer deluje osnovna šola in vrtec. V šolski 
okoliš Osnovne šole Sodražica spada tudi podružnična šola Sveti Gregor (POŠ dr. Janeza 
Evangelista Kreka), ki je teritorialno locirana v občini Ribnica, ki pokriva tudi del finančnih 
obveznosti. Predšolska vzgoja je organizirana v enoti vrtca pri OŠ Sodražica.  
 
V šolskem letu 2018/2019 od januarja 2019 do 31. 8. 2019 je bilo na matični šoli vključenih 
257 učencev v 14 oddelkih. Imeli smo dva prva razreda z 32 učenci. Na POŠ dr. Janeza 
Evangelista Kreka Sveti Gregor se je šolalo 15 učencev v dveh kombiniranih oddelkih. Prvi 
razred je obiskovalo 5 učencev. V enoti vrtca smo imeli 133 otrok v devetih oddelkih. 
 
Od septembra 2019 do decembra 2019 pa je bilo na matični šoli 249 učencev v 13 oddelkih. 
In sicer en prvi razred s 14 učenci (to je najmanjša generacija prvošolčkov v zadnjih 15 letih). 
Na POŠ dr. Janeza Evangelista Kreka Sveti Gregor imamo 15 učencev v dveh kombiniranih 
oddelkih. Prvi razred  obiskujejo 3 učenci. V enoti vrtca obiskuje vrtec od septembra do 
decembra 2019 skupaj 147 otrok v devetih oddelkih in pol. Trije otroci letnik rojstva 2013 v 
septembru 2019 niso začeli obiskovati šole, saj so starši dali vlogo za odlog šolanja in so 
vključeni v naš vrtec. 
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Sprejem odličnjakov pri županu junija 2019. 
 
Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v sklopu zdravstvene postaje Sodražica, ki 
deluje v okviru Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica. V Sodražici tako redno 
delujeta zdravnica družinske medicine in zobozdravnica z osebjem. V Sodražici se nahaja tudi 
podružnična lekarna Javnega zavoda Lekarna Ribnica. 
 
Občina Sodražica nima ustanovljenih ožjih delov lokalnih skupnosti. 
 
Območje občine se ponaša z pomembno kulturno in naravno dediščino. Najpomembnejši 
kulturni spomenik je zagotovo romarska cerkev sv. Marije Vnebovzete pri Novi Štifti, ki velja s 
tremi zlatimi oltarji in izbrano baročno arhitekturo za biser slovenskega baroka. Nova Štifta je 
z odlokom razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Med drugo kulturno dediščino 
sodijo še Maticova Etno hiša v Ravnem Dolu, Fallerjeve orgle v podružnični cerkvi sv. Marka 
nad Zapotokom, ostanki rimskega zidu in drugi. Med naravne znamenitosti pa prištevamo 
sotesko Kadice, območje Travne gore s planinskim domom, stoletne lipe pri Novi Štifti. 
 
Občina Sodražica je z občinskim praznikom konec oktobra 2019 pričela praznovati 800 letnico 
prve pisne omembe Sodražice in Vinic. Vstop v jubilejno leto je bil obeležen v okviru proslave 
ob občinskem prazniku, kjer je bil predstavljen tudi logotip obletnice. V letu 2019 se je 
nadaljevala priprava knjige – monografije o Sodražici, ki se bo izdala v jubilejnem letu in naj 
bi vsebovala zgodovinski pregled in sodoben čas na različnih področjih življenja lokalne 
skupnosti. 
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Logotip, ki predstavlja praznovanje 800 letnice prve pisne omembe Sodražice. 
 
 
1.2. Opis razvoja občine 
 
Občina Sodražica je nastala z reformo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in pridobila 
status občine v letu 1998, s poslovanjem je pričela leta 1999. Je pravna oseba javnega prava 
s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Tako kot vse 
občine samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom 
občine ali so določene z zakonom. 
 
Ustanovitev lastne občine se je pokazala kot dobra odločitev, saj se je kmalu odrazila v 
opaznih razvojnih korakih. Posodobitev okoljske in prometne infrastrukture, izgradnja 
posameznih kanalizacij in vodovodov, investicije v novo športno dvorano, šolo in vrtec, 
investicija v sodobno opremljeno zdravstveno postajo ter v rekonstrukcijo trga v Sodražici, 
razvoj vaških jeder, so le nekatere izmed pomembnejših investicij v desetletnem obstoju 
občine. Prednost samostojne občine se kaže tudi v precejšnjem povečanju aktivnosti na 
področju društvene dejavnosti. 
 
Glede na vse že izvedene investicije in druge aktivnosti ter načrt razvojnih programov za 
prihodnja leta, lahko ugotovimo, da ima delovanje samostojne Občine Sodražica pomembno 
vlogo pri ohranjanju, razvoju in napredku tega območja. Zlasti je pomembna naloga občine pri 
zagotovitvi ustrezne okoljske, prometne in družbene infrastrukture, ki jo zahtevajo potrebe 
sodobnega časa ter domači in evropski standardi in predpisi.    
 
1.3. Predstavitev vodstva občine 
 
Občino predstavlja in zastopa župan. Župan je izvoljen na neposrednih, splošni in tajnih 
volitvah. Njegov mandat traja štiri leta.  
Župan občine: Mag. Blaž Milavec. Funkcijo opravlja poklicno. 
 
V skladu s Statutom Občine Sodražica so njegove pristojnosti naslednje:  
 Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in 

druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 
 Izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog 

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

premoženja občine, 
 Skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, 
 Predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja 

in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o 
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi ter pooblašča 
direktorja občinske uprave za te naloge, 

 Imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave, 
 Opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut. 
V skladu z zakonom pa župan odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne 
pristojnosti. 
 
Podžupan občine: Andrej Pogorelc. 
Direktorica občinske uprave: Darja Vetrih. 
 
 

 
 
Obisk občinskega sveta in župana ob zaključku projekta SORIKO v Zapotoku oktobra 2019. 
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1.4. Predstavitev drugih organov občine 
 
V skladu z 9. členom Statuta Občine Sodražica so organi občine: 

 občinski svet, 
 župan in 
 nadzorni odbor. 

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

 Odbor za družbene dejavnosti, 
 Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, 
 Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, 
 Statutarno-pravna komisija, 
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

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

 Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine. 
 Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna. 
 Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

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

 normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
 upravlja občinsko premoženje, 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj, 
 skrbi za lokalne javne službe, 
 zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, 
 pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva 

otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
 pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in 

rekreacije, 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
 upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce 

in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo, javne parkirne prostore, parke, trge in 
druge javne površine ter ureja promet v občini, 

 skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, 
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 ureja javni red v občini. 
 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo področni zakoni in 
podzakonski akti ter odloki in pravilniki, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih 
nalog. 
 

 
 
Občina Sodražica je prejela priznanje za turistom 3. najprijaznejšo občino v sezoni 2018/19. 
 
 
6. Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje 
občine 
 
Konec preteklega leta (2019/2020) je občina Sodražica imela najvišji koeficient razvitost 
(1,07)1 med sosednjimi občinami in tudi na celotnem kočevsko – ribniškem območju. Prehitela 
je celo gospodarsko bolj razvito Ribnico, ki pa smo jo tesno zasledovali že celo zadnje 
desetletje. Na razvoj občine sicer vplivajo razvojne usmeritve in politika same občine ter razvoj 
gospodarstva. Na območju občine je bilo na dan 31.12. 2019 po podatkih Statističnega urada 
RS2 147 registriranih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (en subjekt več kot 
preteklo leto), največ s področja predelovalnih dejavnosti, krepi se tudi storitvene dejavnosti. 
Poleg navedenih pomemben delež predstavljajo podjetja, ki ima sicer svoj sedež izven občine 
vendar delujejo s svojimi enotami na področju občine. Za občino je še vedno značilna 
suhorobarska oziroma lesna dejavnost, to je tako izdelava kot prodaja izdelkov ti. »suhe 
robe«, ki se statusno pojavlja v različnih oblikah, od samostojnega podjetništva do dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah. Suha roba je tudi geografsko zaščitena.  
 
Želja občine je okrepiti domačo obrt, zlasti na področju lesne panoge, zato pripravlja določene 
podporne projekte. Že pred leti, točneje 2016, je Občina Sodražica pripravila projekt z 

                                                           
1 Koeficient razvitosti je določen na podlagi kazalnikov: osnova za dohodnino na prebivalca občine, 
število delovnih mest na število delovnega prebivalstva, bruto dodana vrednost gospodarskih družb na 
zaposlenega, indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju 
občine, stopnja delovne aktivnosti na območju občine, delež območij Natura 2000 v občini, oskrbljenost 
z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti), poseljenost občine in 
opremljenost s kulturno infrastrukturo. Vir: Ministrstvo za finance. 
2 Podatek je v času priprave poročila še neuraden. 
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naslovom Rokodelska zadruga, z namenom krepitve in ustvarjanja ustreznega poslovnega 
okolja ter podpore suhorobarjem. Projekt je prijavila na razpis CLLD, ki pa do konca 2019 še 
ni bil zaključen. Prav tako želimo okrepiti razvoj turizma. V letu 2019 je sicer občina prijela 
priznanje turistom 3. najprijaznejša občina, kar izraža pripravljenost in sposobnost naših ljudi, 
da smo gostoljubni. Žal pa priznanje, razen nekaj svetlih izjem, ne izkazuje stanja na področju 
ponudbenih kapacitet ter kakovosti turistične ponudbe. A slabša slika se kaže predvsem na 
področju turizma, saj drugače ugotavljamo, da na območju naše občine zaenkrat ni večjih 
gospodarskih problemov, ki bi bistveno vplivali na slabše gospodarsko in socialno stanje. Na 
področju brezposelnosti se je stopnja registrirane brezposelnosti, ki je sicer pri nas vsa leta 
pod državnim povprečjem, še dodatno znižala (november 2019: 5,3 % stopnja na območju 
občine Sodražica, 7,2 na nivoju JV regije in na nivoju države 7,4%). Kljub eni najnižjih stopenj 
zaposlenosti v regiji in tudi državi, pa je večina delovno aktivnega prebivalstva zaposlena izven 
občine, največ v okolici, zlasti v Ribnici. Nezanemarljiva je tudi dnevna delovna migracija v 
Ljubljano.  
 
 

 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica v sodelovanju občin Sodražica, Ribnica in Loški potok vsako leto organizira 
za šolarje obisk obrtnega sejma v Celju. 
 
Občina Sodražica se zaveda razvojne vloge v tem prostoru, glede nato, da je območje 
odmaknjeno od osrednjih koridorjev in razvojnih osi države. Strategija razvoja občine temelji 
na treh stebrih. Prvi steber predstavljajo ljudje, njeni prebivalci. Z zagotavljanjem primerne 
ravni kakovosti javnih služb in programov, ki jih le-te izvajajo, se zagotavlja osebno in 
družbeno rast ter vsestranski razvoj posameznika in skupnosti. Občini je prvenstveno, da 
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omogoči ustrezne pogoje za to. Drugi steber je postopna izgradnja in razvoj celotne 
infrastrukture. Znotraj tega stebra je prvi cilj izgradnja osnovne prometne, okoljske in družbene 
infrastrukture na podlagi postavljenih prioritet, ki temeljijo na nujnosti in v korekciji 
pragmatičnega načela zmožnosti (izvedbene, finančne itd). Tretji steber predstavljajo 
programi, ki sledijo politiki dolgoročnega postopnega ekonomskega razvoja v smeri skupnosti, 
ki temelji na tradiciji, a usmerja pogled v zeleni digitalno pogojeni jutrišnji svet. Na temelju te 
strategija se določajo srednjeročni in kratkoročni plani. Zavedajoče se lastne finančne in 
operativne omejenosti, se občina projektno in institucionalno povezuje na posameznih 
področjih z ostalimi občinami. Predvsem pa svojo razvojno usmeritev gradi na sredstvih izven 
svojega področja, zlasti na sredstvih iz državnega proračuna in skladov EU, z namenom čim 
manjšega ali vsaj čim kasnejšega obremenjevanja prebivalstva samega (npr. preko previsokih 
prispevkov in drugih obdavčitev). Zato občina v zadnjih letih vodi pomembne investicijske 
projekte, za katere pridobiva sredstva tako iz državnega kot iz evropske proračuna. Pri 
realizaciji vodilnih investicij Občina še naprej računa na velik del sofinancerskih sredstev 
pridobljenih preko resornih ministrstev s strani Evropske Unije. Na ta način računamo na 
ugoden vpliv monetarnih in drugih dejavnikov s strani evropskih sredstev (kohezija, regionalne 
spodbude,..) ob ustreznem zagotavljanju lastnega sofinancerskega deleža in kvalitetni pripravi 
projektov.  
 
 

 
 
Mreža urejenih poljskih poti pa izvedeni agromelioraciji Gora l.2019. 
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II. POSEBEN DEL 
 
2.1. Poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov občine za leto 2019 
 
Temeljni akt občine je Odlok o proračunu občine, ki je hkrati delovni in finančni program občine 
za obdobje enega leta. V proračunu se vsako leto določijo cilji in programi ter naloge občine.  
Odlok o proračunu Občine Sodražica  je bil sprejet na 3 .redni seji dne 28.02.2019 (UL 
14/2019) potem pa je bil na 7. redni seji dne 21.11.19 (UL 70/2019) sprejet še rebalans 
proračuna vmes pa je bilo po sklepu župana še kar nekaj prerazporeditev. 
Proračun za leto 2019 je bil pripravljen na osnovi izračuna primerne porabe in zneskov 
finančne izravnave za leto 2019. Dolgoročni cilji občine so v tekočem proračunu zajeti delno, 
v celoti so v Načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del vsakoletnega proračuna. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica je pripravljen na osnovi določb Zakona o javnih 
financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o računovodstvu, 
Pravilnika o sestavljanju poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov in Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega 
prava. V  zaključnem računu so prikazani vsi  realizirani prihodki in odhodki občine. Prihodki 
in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane 
realizacije). 
 
Za leto 2019 je Občina Sodražica planirala prihodke v skupni višini 2.827.419 EUR,  realizacija 
pa je znašala 2.869,232 EUR.  
Odhodke pa v višini 2.775.610 EUR, realizacija pa je znašala 2.821.866 EUR. 
 
 Odhodki so razčlenjeni na: 
 

 Tekoče odhodke 
 Tekoče transfere  
 Investicijski odhodki 
 Investicijski transferi 

 
Med planiranimi in realiziranimi prihodki ni večjih odstopanj, saj je občinski svet Občine 
Sodražica na 3. izredni seji, 21.11.2019 sprejeli   rebalans proračuna in z njim uskladili tako 
prihodke kot odhodke. Po rebalansu pa je bilo s strani župana še kar nekaj prerazporeditev. 
 
Zakon o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo 
učinkovitosti in gospodarnosti. Čeprav ni predpisanih meril oziroma navodil, s katerimi bi merili 
gospodarnost in učinkovitost, sta bili ti dve načeli vodilo tudi pri realizaciji proračuna v letu 
2019. 
 
Nadzor nad izvajanjem proračuna vsako leto opravi tudi Nadzorni odbor Občine Sodražica, ki 
pregleda tako delovanje neposrednega uporabnika, kot tudi področja delovanja posrednih 
uporabnikov. V preteklih letih ta organ ni evidentiral bistvenih kršitev v finančnem poslovanju, 
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je pa opozoril na nekaj manjših napak pri poslovanju občine, ki jih je občinska uprava 
odpravila. 
 
 
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 
Rezultati delovanja lastne občine se odražajo na vseh področjih v lokalnem okolju. Občina je 
s svojim delovanjem izboljšala pogoje bivanja njenim prebivalcem. Po ustanovitvi so se 
bistveno povečala vlaganja v obnovo in vzdrževanje obstoječe infrastrukture ter v 
novogradnje. Pomembno so se izboljšali tudi pogoji za razvoj različnih področjih družbenega 
življenja občanov z namenom dviga kakovosti bivanja. 
 
Na področju t.i. družbene infrastrukturo so se v preteklem desetletju pomembno izboljšali 
pogoji delovanja osnovne šole in vrtca (obnova in dozidava, energetska sanacija). Bistveno 
boljši so tudi pogoji za izvajanja športnih programov društev in klubov ter drugih zainteresiranih 
občanov (nova športna dvorana), posledično tudi sproščene prostorske zmožnosti v dosedanji 
telovadnici. V preteklem letu smo enostransko razširili prostor v kuhinji in delno obnovili 
inventar. Preuredili smo del prostorov v vrtcu (igralnica v nadstropju, učilnica v šoli itd). 
 

 
 
Nov vodohran Sinovica, ki je bil zgrajen l. 2019. 
 
 
V leti 2019 so se nadaljevala in zaključila dela na okoljski infrastrukturi oskrbe s pitno vodo, 
saj občina že četrto leto skupaj z občinama Kočevje in Ribnica izvaja enega največjih 
investicijskih projektov pri nas, to je operacija Oskrba s pitno vodo SORIKO. Pretežni del 
projekta je bil sicer izveden že pretekla leta, v letu 2019 pa so se izvedla zaključevalna dela 
objektih (vodohrani, vodarna) ter priklopi individualnih hiš na novo omrežje (na območju naselij 
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Vinice, Zapotok, Sinovica in Preska je bilo na novo priključenih 88 hiš). Ostali del sredstev, ki 
se je realiziral v tem letu v okviru projekta SORIKO, predstavlja odplačilo pogodbeno 
zadržanih sredstev do izvajalcev ter poračun drugih zapadlih obveznosti. 
 
 

 
 
Novo črpališče Sv. Marko nad Zapotokom, ki je del vodovodnega projekta SORIKO, v uporabo predan l.2019. 
 
 
V letu 2019 je občina izvedla tudi projekt Agromelioracija Gora. Projekt je bil sicer začet že v 
letu 2018, vendar je glavnina projekta bila realizirana preteklo leto. Projekt je vseboval poleg 
priprave potrebne projektne in razpisne dokumentacije izvedbo nove potne mreže oz. obnovo 
obstoječih poljskih poti na področju komasiranih zemljišč na Gori ter sanacijo kmetijskih 
zemljišč (odstranitev zarasti in kamenja, poravnava terena itd). V okviru projekta je bilo 
saniranih dobrih 110 ha kmetijskih zemljišč in zgrajene nove poljske poti v skupni dolžini več 
kot 7 km. Projekt je bil izveden v zimskih in spomladanskih mesecih in končan pred 
obdelovalno sezono. Projekt je bil skoraj v celoti financiran z državnimi in evropskimi sredstvi 
za katere je kandidirala občina in jih uspešno pridobila.  
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Sanirane (odstranjena zarast in kamenje, terenska izravnava in posaditev travinja) kmetijske površine in 
novozgrajena poljska pot pod gozdom po agromelioraciji na Gori. 
Občina Sodražica je kandidirala tudi za sredstva Eko Sklada in pridobila sredstva za 
sofinanciranje postavitve električnih polnilnic. Poleti 2019 smo slovesno odprli prvo e-
polnilnico v Sodražici  (pri OŠ) in jo predali v uporabo. 
 

 
 
V l. 2019 je bilo na območju občine Sodražica postavljenih 5 električnih polnilnih postaj. 
 
V preteklem letu se je izvedlo tudi nekaj manjših investicijskih projektov in drugih vzdrževalnih 
del (največ na prometni infrastrukturi) ter nekatere redne ali izredne programe ne investicijske 
narave.  
 



Zaključni račun proračuna za leto 2019                                                         Občina Sodražica 
 

 
 

80 

 
 
Po več desetletjih medsosedskih sporov smo uspeli urediti dostopno pot na Krmusnice. 
 
Tako je Občina Sodražica v letu 2019 izvedla več manjših projektov na področju okoljske in 
prometne infrastrukture. Tako smo obnovili ali na novo zgradili tri odseke kanalizacijskega 
omrežja v Sodražici ter zgradili novo dostopno pot na Krmusnice ter obnovili več odsekov 
lokalnih cest in poti (Kržeti, Žimarice). 
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Izgradnja opornega zidu v vasi Kržeti poleti 2019. 
 
Poleg navedenega projekta je v letu 2019 občina sodelovala z DRSI pri pripravi projekta 
Obnova državne ceste in ureditev pločnikov v Žimaricah. Projekt je bil konec leta 2019 
pripravljen in posredovan v recenzijo. 
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Nov odsek dostopne ceste v Čampih, Žimarice. 
 
Aktivnosti so potekale tudi na drugih projektih kot je projekt Krožnjarske kolesarske poti, 
pešpot med Sodražico in Zamostcem, rekonstrukcija križišča v Vinicah, rekonstrukcija 
občinske ceste Vagovka – Kržeti itd.  
 
Nadaljevala se je tudi priprava Hidrohidravlične študije v okviru postopka pridobitve Presoje 
vplivov na okolje, ki je kot pravna podlaga potrebna za pridobitev dokončnih mnenj v postopku 
sprejema novega OPN. Žal priprav HH študije poteka zelo počasi zlasti zaradi težavnosti 
vsebine in postopka, saj DRSV vedno znova dodaja dopolnitve. 
 
V drugi polovici leta so se začele priprave tudi na pričetek projekta Prostofer. Na podlagi 
ugotovitev potreb, zlasti starejših po prevozih do centra Sodražice ter do najnujnejših ustanov 
v bližini (ZD Ribnica, UE Ribnica, sodišče v Kočevju itd) se je občina skupaj z Društvom 
upokojencev odločila, da pristopi k projektu Prostofer, ki ga organizira Zlata mreža. Po 
pridobitvi podarjenega vozila Renault Megan3 jeseni smo v začetku novembra izvedli 
izobraževanje prostovoljnih voznikov iz vrst članic in članov DU Sodražica. Do konca leta so 
bile izvedene sicer le štiri vožnje predvsem do zdravstvenih ustanov, a je bilo za januar 2020 
rezerviranih že blizu 10.  
 
 

                                                           
3 Vozilo za projekt Prostofer je doniral Franc Vesel, Sodražica. 
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V letu 2019 se je v občini Sodražica pričel izvajati projekt Prostofer, ki je namenjen brezplačnim prevozom starejših. 
 
 
Financiranje javne porabe je občina izvajala tekoče na vseh področjih, za katere je zadolžena 
in odgovorna. S tekočim financiranjem dejavnosti in programov občina zadovoljuje potrebe 
vseh generacij občanov, od najmlajših do najstarejših in ustvarja pogoje za enakomeren razvoj 
vseh delov občine. 
 

 
 
Obisk ruske delegacije maja 2019 pod vodstvom prvega sekretarja veleposlaništva Aleksandra Vinniga in položitev 
venca na grobu padlih ruskih vojakov v II. Svetovni vojni na sodraškem pokopališču. 
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Občina Sodražica je v letu 2019 tudi opravila vse potrebne naloge na področju rednega 
vzdrževanja svoje infrastrukture in zagotavljanja potrebnih pogojev za delovanje lokalne 
skupnosti. Zlasti je Občina Sodražica finančno podpirala oziroma zagotavljala potrebna 
sredstva za delovanje vseh javnih gospodarskih, socialnih in drugih družbenih javnih služb. 
Občina Sodražica je v okviru sprejetih programov podpirala in razvijala prostovoljno društveno 
dejavnost občank in občanov na področjih kulture, športa in drugih področij, zlasti na področju 
gasilstva (Gasilska zveza Ribnica in PGD Sodražica, Žimarice – Globel - Podklanec, Gora, 
Zamostec ter Vinice – Zapotok) in humanitarnih dejavnosti (Rdeči Križ OE Ribnica, Karitas, 
veteranska združenja, invalidska društva itd). 
 
 

 
 
Pripadnice ženske gasilske desetine PGD Vinice – Zapotok so na tekmovanju gasilskih zvez Ribnica in Loški Potok 
septembra 2019 dosegle zmagovito prvo mesto v svoji konkurenci.  
 
 
 Občina Sodražica je podpirala tudi prizadevanja in dejavnosti na področji vzpodbujanja 
medgeneracijskega povezovanja in aktivnosti prebivalstva v različnih starostnih skupinah 
(Društvo upokojencev, Večgeneracijski center Skupaj, Mladinski klub, Sožitje itd). in varstva 
oz. spoštovanja narave (Čistilne akcije, slovenski zajtrk itd) Prav tako so bili podprti tudi 
določeni gospodarski razvojni programi, ki jih izvajajo različni dejavniki na tem območju 
(Obrtno-podjetniška zbornica – OE Ribnica, Razvojni center Ribnica – Kočevje, Razvojna 
agencija Novo mesto in Gospodarska zbornica Slovenije – OE Ljubljana itd). 
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Koncert Aljaža in Andreja Vesela s podmladkom dunajskih filharmonikarjev februarja 2019 v sodraški športni 
dvorani.  
 
Občina Sodražica poleg dejavnosti društev in drugih skupin oziroma organizacij podpira, 
sofinancira soorganizira tudi različne prireditve in dogodke s področja ohranjanja oziroma 
oživljanja kulturne dediščine, starih običajev in šeg, etnoloških prireditev, jubilejev in drugih 
oblik kulturnega, športnega in turističnega značaja. 
 
Tako je Občina Sodražica v letu 2019 samostojno ali v sodelovanju z domačimi društvi in klubi 
organizirala ali podprla več prireditev turističnega (Vampijada'19, Psoglavski dnevi'19, Sladka 
jesen in Prižig božičnega ognja), kulturnega (Veseli koncert, Proslavi ob kulturnem dnevu in 
dnevu žena ter materinskem dnevu na Gori, maša za domovino in Magdalenin večer) in 
športno-rekreativnega značaja in drugo. 
 

 
 
Prireditev Prižig božičnega ognja v Sodražici je obiskal tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka 
decembra 2019. 
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a. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso doseženi  
 

Osnovni cilj občine je izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti in naloge ter uresničevati 
zadovoljevanje potreb prebivalstva v okviru pristojnosti lokalne skupnosti. V tem duhu je  
zastavljen tudi načrt razvojnih programov, ki je usmerjen v izboljševanje okolja in pogojev 
bivanja na območju občine. Glavna usmeritev so investicijski projekti na področju 
infrastrukture (prometna, okoljska in vodooskrbna ter družbena). Vedno več pozornosti 
namenjamo projektom ne-investicijske narave, ki krepijo na posameznih področjih dejavnosti 
prebivalstva (gospodarstvo, turizem, kmetijstvo, kultura, šport itd) in identiteto lokalne 
skupnosti. Žal na nekaterih področjih niso izpolnjeni predvideni cilji, ki smo si jih postavili v 
začetku proračunskega leta. So se pa izvedli določeni drugi projekti oz. programi, ki smo jih 
morali izpeljati, zato smo z rebalansom tudi reprogramirali proračunske načrte. Sprememba 
(zmanjšanje) razpoložljivih sredstev je bila 6,7%, predvsem zaradi realizacije načrtovanih 
investicijskih projektov (SORIKO in Agromelioracija) z nižjimi stroški od načrtovanih, v manjši 
meri (manj kot odstotek) pa zaradi neizvedbe nekaterih manjših projektov. 
 
V letu 2019 tako nismo izvedli nekaj manjših projektov kot je npr. izgradnja avtobusnega 
postajališča v Sodražici in obnove nekaj cestnih odsekov, ki so bili sicer načrtovani. Prepočasi 
so potekali tudi postopki pridobitve soglasja k HH študiji s strani DRSV v postopku sprejema 
OPN. Žal ima občina v postopkih pridobivanja prostorskih mnenj omejene možnosti vplivanja. 
Zlasti je problematičen odzivni čas pristojnih institucij, zakompliciranost postopkov in 
nedorečenosti politike ravnanja z vodami na ravni države ter prezasedenost oz. pomankanje 
kompetentnih izvajalcev tovrstnih operacij. Vse skupaj kljub našim prizadevanjem in želji po 
pospešitvi ustvarja nerazumno dolgotrajno pripravo. Zamuda pri sprejemu OPN povzroča 
predvsem težave pri nekaterih občanih, ki načrtujejo na podlagi podanih pobud možnost 
investiranja na nekaterih lokacijah, kjer so predvidene spremembe namembnosti. Kljub 
krepitvi storitve nege oz. oskrbe na domu ter novega projekta Prostofer in kljub temu, da ima 
država odločilno vlogo na tem področju občino srednjeročno čaka predvsem ureditev področja 
dolgotrajne oskrbe starejših.  
 
Izven ožjih okvirov pristojnosti in delovanja občine ocenjujemo na območju občine Sodražica 
kot problematično zlasti področje javnih prevozov (avtobusne linije), upravljanja z divjimi 
zvermi, upravljanje z vodami (urejanje vodotokov) in emisije smradu oz. plinov iz proizvodenj 
izolativnih materialov v tovarni Fibran in Fragmat v sami Sodražici. Občina si je v okviru svojih 
možnosti prizadevala reševati navedene problematike. Nekaj je bilo sicer že uspešno 
izvedenih korakov, vendar končnih rešitev žal še ni doseženih, zato bo potrebno nadaljevati 
aktivnosti oz. jih po potrebi celo intenzivirati. 
 
      2.4 Ocena notranjega nadzora javnih financ  
 
Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega 
poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih ter 
stalno preverjanje tega sistema.  
Notranji nadzor javnih financ zahteva zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno 
finančno poslovanje in notranje kontroliranje. V letu 2019 je bila notranja revizija izvršena. 
Izvedlo jo je podjetje CPA PERNER d.o.o. iz Ljubljane, ki smo ga izbrali kot zunanjega 
revizorja.  Prav tako bo poslovanje za leto 2019 pregledal Nadzorni odbor Občine Sodražica. 
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Dobitniki občinskih priznanj in nagrade ter županovih priznanj z županom na proslavi ob občinskem prazniku konec 
oktobra 2019. 
 
 
 
 
 
III. ZAKLJUČEK 
 
Letno poročilo bo predloženo Občinskemu svetu Občine Sodražica skupaj z zaključnim 
računom za leto 2019.  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah bo Letno poročilo kot sestavni del zaključnega 
računa poslano Ministrstvu za finance. 
Na Občini Sodražica se trudimo,  da delujemo v interesu vseh občanov, da ustvarjamo 
pozitivno okolje za gospodarski in družbeni razvoj ter tudi druge pogoje za razvoj skupnosti 
kot celote 
 
 


