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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 ________2021, sprejel 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2020. 
 

2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Sodražica so bili v letu 2020 realizirani v naslednjih 
zneskih: 

 

  A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
    

   Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2020 

 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.332.847 

   TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 2.086.284 

 70 DAVČNI PRIHODKI  1.859.381 

 700 Davki na dohodek in dobiček  1.728.676 

 703 Davki na premoženje  85.957 

 704 Domači davki na blago in storitve  46.469 

 706 Drugi davki  -1.721 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI  226.903 

 710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja  141.166 

 711 Takse in pristojbine  2.633 

 712 Globe in druge denarne kazni 20.706 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  12.218 

 714 Drugi nedavčni prihodki  50.180 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI  9.434 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev 9.434 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI  237.129 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 200.573 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 36.556 

       

 II.  SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43) 2.269.882 

 40 TEKOČI ODHODKI  787.045 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  171.027 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  27.838 

 402 Izdatki za blago in storitve  582.291 

 403 Plačila domačih obresti  2.889 

 409 Rezerve  3.000 

 41 TEKOČI TRANSFERI  999.890 

 410 Subvencije  8.239 
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 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  748.867 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  81.189 

 413 Drugi tekoči domači transferi  161.595 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 403.061 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  403.061 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  79.886 

 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor. 33.173 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  46.713 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (I.-II.)   

   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 62.965 

 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANKLJAJ 65.854 

       

 III./2 TEKOČI PRESEŽEK  (PRIMANJKLJAJ) 299.349 

       

    

  B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

   Skupina/podskupina  kontov  
zaključni račun 

2020 

 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 

2020 

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 59.197 

 50 ZADOLŽEVANJE 59.197 

 500 Domače zadolževanje 59.197 

      

 VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) 115.810 

 55 ODPLAČILA DOLGA 115.810 

 550 Odplačila domačega dolga 115.810 

      

 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    

   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 6.352 

 X.  NETO ZADOLŽEVANJE  -56.613 

   (VII.-VIII.) -56.613 

 XI.  NETO FINANCIRANJE    

   (VI.+X.-IX.) -62.965 

 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.   

   PRETEKLEGA LETA  -8.145 
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2020 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 prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
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3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2020 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 2020 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 8 .redni seji dne 12.12.19 (UL 77/2019) potem pa je bil na 13. redni seji dne 10.12.20 
(UL 191/2020) sprejet še rebalans proračuna vmes pa je bilo po sklepu župana še kar nekaj prerazporeditev. Prihodki proračuna 
občine Sodražica za leto 2020 so bili pri sprejemanju proračuna  ocenjeni glede na doseženo realizacijo v letu 2019 
 in izračun primerne porabe s strani Ministrstva za finance na osnovi sprejetega proračuna RS ter povprečnine (prihodki, ki se 
štejejo v primerno porabo), ostali prihodki pa glede na do tedaj znana dejstva glede planirane prodaje premoženja in planiranih 
sofinanciranj za investicije. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) po sprejetju 
državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe (v nadaljevanju: 
dohodnina) in zneske finančne izravnave. Način izračuna primerne porabe opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je 
za posamezno občno za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Ugotovi jo MF po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so: 

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

od 65 let). 
Povprečnina predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca. 
Na podlagi 11. člena ZFO-1, in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna MF, določi pa Državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna. Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, in sicer se zajemajo državljani RS s 
stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v RS. 
Upoštevani so podatki na dan 01. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine.  
Korekcijski faktorji so: površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let.  
Ministrstvo za finance je z dopisom št.: 4101-3/2015/10, dne 1.10.2019 obvestilo občine o primerni porabi dohodnini in finančni 
izravnavi za leto 2020 in 2021. Povprečnina za leto 2020 je znašala 588,11 EUR za leto 2021 pa 588,30 EUR vsota korigiranih 
kriterijev  1,2218834 in število prebivalcev 2274. 
Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev in je za občino 
Sodražica za leto 2020 znašala 1.632.124 EUR. Z dopisom št.. 4110-3/2015/11, dne 04.05.2020 pa je Ministrstvo za finance 
občine obvestila o spremembi povprečnine tako, da je ta za leto 2020 znašala 623,96 EUR in smo tako za leto 2020 dobili  
1.728,676 EUR dohodnine.  
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Dohodnina 
Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero 
se izračuna primerna poraba. Občine, katerih dohodnina ne zadošča za primerno porabo, dobijo še finančno izravnavo.  

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 
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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 
31.12.2020  
V letu 2020 so bili realizirani prihodki v višini 2.332.848  EUR kar pomeni 101% glede na rebalans proračun. Proračunski presežek  
je znašal 62.966 EUR.  
 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.859.381 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 1.728.676 € 

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. Prvotno je bila za leto 2020 povprečnina načrtovana v višini 589,11 € na prebivalca, z Zakonom o zagotovitvi 
dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2020 dne 30.4.2020 
pa se znesek povprečnine za leto 2020 zvišuje na 623,96 € in velja za celo leto. Odstopljeni vir dohodnine po 8. členu ZFO-1 
predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine kot odstopljeni vir občinam predstavlja sredstva glavarine. Višina 
glavarine se določi na osnovi 13., 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki določajo način izračuna primerne porabe 
občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. Na osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini 
prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi 
primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, 
mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov 
občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne 
porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe 
tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine 
ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% 
dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam 
razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, 
katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja 
sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne 
more financirati svoje primerne porabe. Realizacija je skladna z rebalansom 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 85.957 € 

V to skupino sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja. Davki na premoženje so davki na nepremičnine (davek 
od premoženja od stavb, od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davki na premičnine 
(davek na vodna plovila), davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Največji delež iz 
naslova davkov od premoženja predstavlja prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, višina odmere je 
planirana na osnovi odmerjenega nadomestila v preteklem letu, in dosežene realizacije v preteklem letu z upoštevanjem višine 
razlike med dosedanjo in novo določitvijo točke za izračun nadomestila in ocenjeno vrednostjo dodatno pobranih sredstev z 
določitvijo nove evidence nepremičnin (REN - GURS). 
Realizacija je kar 12% nižja od sprejetega rebalansa. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 46.470 € 

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

706 - Drugi davki in prispevki 

Vrednost: -1.720 € 

Na ta konto se stekajo sredstva, ki prispela v občinski proračun iz naslova različnih drugih dajatev, ki niso uvrščena v katerega od 
že navedenih vrst davkov oziroma sredstva, ki začasno niso razporejena na kašen drug konto. 
 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 226.903 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 141.167 € 

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

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 2.633 € 

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 nižja od rebalansa. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 20.706 € 

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 
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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. 
Sredstva iz naslova tovrstnih dajatev se načrtujejo na podlagi pričakovane realizacije. Na tem področju je beležena nekoliko manjša 
realizacija, zato z rebalansom znižujemo pričakovani obseg prihodkov. Realizacija je višja od rebalansa zlasti na račun glob za 
prekrške. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 12.218 € 

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 in sredstva od prodaje monografije o Sodražici z naslovom Sodraških 800, 
ki naj bi izšla spomladi 2020.  Zaradi zamika izdaje knjige na jesen in zaradi drugega vala epidemije se je obseg sredstev, ki je bil 
predviden na tem viru razpolovil. Realizacija je še nekoliko nižja od rebalansa 
 
 
 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 50.180 € 

Med druge nedavčne prihodke se uvrščajo ostali prihodki zlasti prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih 
investicij.  Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni so od konkretnih investicij pravnih ali fizičnih oseb v prostoru za namene 
zasebne gradnje (komunalna opremljenost stavbnega zemljišča. Sredstva v okviru postavk tega programa načrtujemo na osnovi 
realizacije iz preteklih let s predvideno višjo realizacijo glede na oceno, ki temelji na pripravah oz. načrtovanju nekaterih zadev, ki 
naj bi rezultirale nekoliko višji prihodke iz tega naslova. Z rebalansom so se sredstva  tudi na tem segmentu prihodkov znižala 
realizacija je pa kar za 70% večja od sprejetega rebalansa zlasti na račun sredstev Lekarne Ribnica, ki ji ob sprejemu rebalansa 
še nismo načrtovali v tolikšni višini. 
 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 9.434 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 9.434 € 

Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev prestavljajo v občini Sodražica prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, 
na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2020  Zaradi epidemije in ukrepov 
za njeno zajezitev se je spremenil tudi lokalni trg nepremičnin, ker je občutno upadlo povpraševanje, se je zadržala tudi realizacija 
dezinvestiranja občinskega premoženja. Realizacija je nekoliko nižja od rebalansa. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 237.129 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 200.573 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  so vezani na določene programe (podpora pri organizaciji šolskih prevozov 
zaradi ogroženosti pred divjimi zvermi, požarna taksa za opremo požarne zaščite, itd) ter konkretne občinske projekte. Poleg tega 
je pogoj za njihovo realizacijo tudi vključitev teh projektov v občinske proračune in zagotovitev tudi lastnih sredstev.  Načrtujemo 
jih na podlagi že izdanih sklepov oziroma prijav na posamezni razpise. Zaradi nižjih stroškov šolskih prevozov (nov izvajalec) se 
znižujejo sredstva iz državnega proračuna kot regresiranje stroškov iz naslova podpore za nevarne poti. Zaradi izpada 
načrtovanega investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II in prestavitev izvajanja tega projekta v naslednje leta, ker 
še ni bilo odločeno o dodelitvi sofinancerskih sredstev s strani države zaradi epidemije, so se z rebalansom predvidena sredstva 
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transfernih prihodkov znižala za skoraj 60%, realizacija pa je bila 5% višja od sprejetega rebalansa zlasti na račun prejetih sredstev 
zaradi epidemije od Ministrstva za obrambo. 

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

Vrednost: 36.556 € 

V proračunu Občine Sodražica načrtujemo namenska sredstva iz državnega proračuna iz naslova sredstev evropskega 
kohezijskega sklada ter namenskih investicijskih sredstev proračuna RS. Ta sredstva so predvidena na podlagi podatkov iz DIIP 
in IP dokumentov investicijskih projektov, ki se izvajajo v letu 2020. To so sredstva za projekte Oskrba s pitno vodo Sodražica II in 
v manjši meri tudi sredstva iz naslova projektov, ki so podprta preko LAS programa   Zaradi izpada načrtovanega investicijskega 
projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II in prestavitev izvajanja tega projekta v naslednje leto, so se z rebalansom predvidena 
sredstva transfernih prihodkov znižala za skoraj 60% realizacija pa je skladna z rebalansom. 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 787.045 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 171.027 € 

Plače in drugi izdatki zaposlenih vključujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400. Pri 
načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, so bili upoštevani makroekonomski in fiskalni okviri vlade ter predpisi, 
ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil. Sredstva za plače  so načrtovana skladno z načrtovano strukturo 
zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovski načrti proračunskih uporabnikov. V letu 2020 se bodo sredstva za plače 
izplačevala skladno s kadrovskim načrtom, Kolektivno pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugo zakonodajo, ki ureja plače v javnem sektorju. Z rebalansom se za slabe 4 % zvišujejo 
sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi. Večji obseg sredstev je potreben za izpolnitev vseh zakonsko določenih obveznosti 
občine kot delodajalca (izredni dodatek Covid 19, poračuni plač). Realizacija je skladna z rebalansom. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 27.838 € 

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.  Zaradi 
malenkostnega dviga plač oz. drugih izdatkov se je sorazmerno dvignil tudi obseg prispevkov za zaposlene. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 582.291 € 

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih 
storitev za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila 
prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in 
odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Pomemben del teh sredstev predstavljajo stroški 
letne in zimske cestne službe, delovanje programov in vzdrževanje javnih objektov v lasti občine ter drugih posebnih programov 
oziroma projektov, ki jih vodi občina ali pri njih aktivno sodeluje. V letu 2020 Občina Sodražica praznuje 800 letnico prve pisne 
omembe, s tem tudi zaključujemo s projektom Jubilej 800, v okviru katerega se bo izdala monografija o Sodražici ter priredilo nekaj 
priložnostnih dogodkov in prireditev. Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih potreb in realizacije iz preteklih obdobij ter ocene 
potrebnih sredstev glede na obseg dela in pričakovanih cen. Sredstva so se z rebalansom nekoliko povečala realizacija pa je bila 
potem nekoliko nižja. 
 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 2.889 € 

Sredstva za plačila domačih  obresti so bila načrtovana v skladu z amortizacijskim načrtom za kredite, ki jih občina odplačuje in 
sicer kredit pri NLB za dograditev zdravstvene postaje najet v letu 2006, kredit, ki ga je občina  v letu 2011 najela preko razpisa 
Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, za dograditev vrtca in izgradnjo nove športne dvorane  in obresti od dolgoročnega 
kredita ki, ga je občina najela pri UniCredit Bank v letu 2017 in sicer za dve investiciji : Ureditev centra Sodražica 170.000,00 EUR 
in Nakup poslovne stavbe zadruga 30.000,00 EUR Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

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. 
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41 - TEKOČI TRANSFERI 

 

Vrednost: 999.890 € 

410 - Subvencije 

Vrednost: 8.239 € 

V letu 2020 smo načrtovali  sredstva za subvencioniranje omrežnine vodovodne infrastrukture. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 748.867 € 

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 bila nekoliko višja, kot je bilo planirano z rebalansom. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 81.189 € 

Tu gre v glavnem za transfere namenjene kulturnim društvom, športnim društvom, političnim strankam, humanitarnim in drugim 
organizacijam, ki se v večji meri delijo na podlagi razpisov. Zajeta so tudi sredstva, ki jih občina prispeva društvom in ustanovam 
za prireditve širšega občinskega pomena kot je npr. Tržni dan. V tem sklopu je tudi postavka za Pokroviteljstvo občine. Ta sredstva 
bodo namenjena finančni podpori oziroma pomoči občine pri izpeljavi različnih za širšo javnost pomembnih prireditev, dogodkov 
ali projektov v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb iz občine ali od drugod. Dodeljevala se bodo na podlagi pravilnika, ki določa 
izvedbo posebnega razpisa Z rebalansom smo načrtovali nižji obseg porabe zaradi manjše realizacije na nekaterih postavkah, kar 
je predvsem posledica epidemije in ukrepov za njeno zajezitev realizacija pa je bila še malenkost nižja. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 161.595 € 

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni za tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, to so 
prispevki edinega vira, ki jih občina plačuje za svoje občane, tekoči transferi v javne zavode (OŠ Ribnica - logoped, OŠ Sodražica 
- materialni stroški in nadstandardni programi, Glasbena šola Ribnica,  Miklova hiša - sofinanciranje plač zaposlenih v knjižnici ter 
za mrliško ogledno službo) in sredstva za skupno občinsko upravo. Sredstva so oblikovana na podlagi potreb, ki so jih javni zavodi 
posredovali občini. Višina sredstev je višja za dobro desetino predvsem kot posledica povečanja stroškov (dela itd.) delovanja 
posrednih proračunskih porabnikov. 
Z rebalansom so se sredstva nekoliko znižala realizacija pa je bila še malenkost večja od sprejetega proračuna. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 403.061 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 403.061 € 

V okviru te kategorije proračunskih odhodkov so zajeta sredstva, ki jih občina nameni za gradnjo in nakupe zgradb ter prostorov, 
opreme, prevoznih sredstev, zemljišč in naravnih bogastev, kot tudi stroške investicijskega vzdrževanja, izdelave projektne 
dokumentacije in nabave nematerialnega premoženja.  Obrazložitve investicijskih odhodkov so podrobneje obrazložene pri načrtu 
razvojnih programov ter po posameznih postavkah v posebnem delu proračuna. Na splošno pa predstavljajo sredstva za vse dele 
operacij velikih investicijskih projektov na področju okolijske infrastrukture in vodo oskrbe (Oskrba s pitno vodo Sodražica II in 
SORIKO). Poleg tega predstavljajo ta sredstva tudi investicije na področju prometne in okoljske infrastrukture (Obnova državne 
ceste in pločnikov v naselju Žimarice), gasilske opreme in objektov (dom PGD Zamostec), manjši odseki, investicijsko vzdrževanje 
cest in posameznih odsekov vodovoda oz. vaških vodovodov, stroški različnih geodetskih odmer ter projektiranje in priprava novih 
projektov. Pomemben del teh sredstev pa je namenjen tudi pripravi različnih projektnih dokumentacij za izvedbo posameznih 
projektov, potrebnih študij in drugih elaboratov kot podlaga za pridobitev potrebnih soglasij (HH-študije, agronomski elaborati itd.) 
ter pripravi in sprejemanju občinskega prostorskega načrta, ki naj bi bil sprejet v letu 2020. Z rebalansom je bila načrtovana  manjša 
poraba realizacija pa je bila še nekoliko nižja.  
 
Ne glede nato, je bilo realiziran pretežni načrtovani investicijski program z izjemo projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II, ki se 
prolongira v naslednje proračunsko obdobje. Ostali del načrtovanih del pa je bil izveden. Večji projekt, ki se je izvedel, je projekt 
SORIKO II, ki predstavlja zgraditev nove infrastrukture na področju vodoskrbe na območju naselij Zapotok (Mali Zapotok) in 
Sodražice (Hosta) ter prometne infrastrukture (dostopna cesta Sedlo, odsek javne ceste Pod Hosto in del občinske ceste Mali 
Zapotok – SV. Marko). Na CNO v Sodražici smo zgradili javno razsvetljavo na manjkajočem delu med ZP Sodražica in krožiščem 
pri Fibranu. Realizirana je bila adaptacija prostorov nekdanje zadružne trgovine in prestavitev knjižnice. Pomemben del sredstev 
je bilo namenjenih za pripravo projektnih dokumentacij za nove projekte, študije izvedljivosti in zaključek priprave HH-študije. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 79.885 € 

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

Vrednost: 33.173 € 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 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 (gasilska oprema in objektov - dom PGD Zamostec) ter OŠ CZ Občine Sodražica) in za transfer verskim skupnostim za 
investicijsko vzdrževanje objektov sakralne kulturne dediščine. Realizacija je skladna z rebalansom.  

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 46.713 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev - nepovratna 
sredstva. Zlasti so tu načrtovana sredstva za investicije šole in vrtca, splošno knjižnico in za nabavo nove opreme v okviru ZD 
Ribnica (novo reševalno vozilo, nakup nove medicinske opreme). Podrobnejša obrazložitev porabe teh sredstev je razvidna iz 
posebnega dela proračuna in iz načrta razvojnih programov. 
Realizacija je bila malenkost večja od rebalansa. 
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C  -  R a č u n  f i n a n c i r a n j a  

50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 59.197 € 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 59.197 € 

Občina Sodražica se v letu 2020 ni zadolževala, razen izkoristila je  povratna sredstva, ki jih poleg nepovratnih omogoča 23.člen 
ZFO in sicer za namene odplačila glavnic obstoječih dolgov.  Občina Sodražica je do sedaj najela tri dolgoročne kredite, vse tri za 
podporo financiranju investicijskim projektom: Obnovi zdravstvene postaje v Sodražici v letu 2006 in Izgradnji športne dvorane in 
razširitvi vrtca v letu 2011 in za nakup poslovne stavbe Zadruga in ureditev centra Sodražice v letu 2017. Poleg tega pa vsako leto 
že od leta 2016 izkoristi tudi povratna sredstva, ki jih omogoča 23. člen ZFO. Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 115.810 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 115.810 € 

Odplačilo domačega dolga vsebuje znesek odplačila glavnic, ki jih je občina v letu 2020 odplačevala za najete tri dolgoročne 
kredite pri bankah in skladu  (93.196 EUR), dolgoročna povratna sredstva po 23. členu ZFO (22.614 EUR) in odplačala je tudi 
kratkoročni kredit v višini 200.000,00 EUR, ki ga je za premostitev tekočih obveznosti najela v letu 2020 pri Delavski hranilnici. 
 

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 
Po sprejetem proračunu se ni prejel noben zakon ali odlok na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za proračun. 
 

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

Med letom ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov, bilo pa je kar nekaj prerazporeditev po sklepu župana, ki so razvidne 
iz spodnje tabele. 

Ste Dok Konto SM Projekt Opis  Znesek  

0001 402511 200 06013 povečanje postavke              200,00     

0001 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -           200,00     

0002 402901 200 04005 povečanje postavke          3.101,68     

0002 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -        3.101,68     

0002 4025036 200 07013 povečanje postavke              351,00     

0002 42080425 200 07013 zmanjšanje postavke -           351,00     

0002 4029993 200 16035 povečanje postavke              752,09     

0002 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -           752,09     

0002 411099 200 16043 povečanje postavke          1.480,00     

0002 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -        1.480,00     

0002 4029056 200 18068 povečanje postavke          1.207,89     

0002 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -        1.207,89     

0002 4020994 200 16012 povečanje postavke          7.532,17     

0002 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -        6.725,06     

0002 4029990 200 02003 zmanjšanje postavke -           698,88     

0002 4025033 200 13002 zmanjšanje postavke -           108,23     

0003 4205000 200 13021 zmanjšanje postavke -        4.251,79     

0003 420800 200 13021 povečanje postavke          4.251,79     
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0003 402999 200 04005 povečanje postavke              800,00     

0003 4025033 200 13002 zmanjšanje postavke -           800,00     

0003 4020092 200 04009 povečanje postavke              107,28     

0003 409000 200 23006 zmanjšanje postavke -           107,28     

0004 402920 301 16042 zmanjšanje postavke -           300,00     

0004 420402 301 16056 povečanje postavke      144.315,45     

0004 42040212 301 16042 zmanjšanje postavke -   154.397,00     

0004 420804 301 16056 povečanje postavke              450,00     

0004 4208012 301 16042 zmanjšanje postavke -        4.000,00     

0004 42080413 301 16042 povečanje postavke          5.388,00     

0004 402999 301 16056 povečanje postavke          2.400,00     

0004 420801 301 16056 povečanje postavke          3.000,00     

0004 402113 301 16056 povečanje postavke          3.143,55     

0005 420804 301 16057 povečanje postavke          1.900,00     

0005 4205001 301 16007 zmanjšanje postavke -        1.900,00     

0006 4025034 200 15003 povečanje postavke              403,00     

0006 4025033 200 13002 zmanjšanje postavke -           403,00     

0006 402511 200 13013 povečanje postavke          1.165,00     

0006 4025033 200 13002 zmanjšanje postavke -        1.165,00     

0007 420899 200 11007 zmanjšanje postavke -        1.200,00     

0007 420899 200 11016 povečanje postavke          1.200,00     

0008 402099 200 04020 povečanje postavke          1.917,00     

0008 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -        1.917,00     

0008 402099 200 07002 povečanje postavke          4.153,00     

0008 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -        4.153,00     

0008 4025034 301 15003 povečanje postavke              143,00     

0008 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -           143,00     

0008 4205008 301 15003 povečanje postavke          1.599,00     

0008 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -        1.599,00     

0008 42040212 301 16042 povečanje postavke        22.717,00     

0008 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -     22.717,00     

0008 42080413 301 16042 povečanje postavke          6.627,00     

0008 40299923 200 08001 povečanje postavke              150,00     

0008 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -           150,00     

0008 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -        6.627,00     

0009 420600 200 13027 povečanje postavke        20.000,00     

0009 42040218 200 13027 zmanjšanje postavke -     20.000,00     

0009 42040218 200 13027 zmanjšanje postavke -     10.000,00     

0009 4025031 200 13001 povečanje postavke        60.000,00     

0009 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -     50.000,00     

0009 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -     28.000,00     

0009 40299918 200 18068 povečanje postavke        28.000,00     

0009 402003 200 18068 povečanje postavke          2.295,00     

0009 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -        2.295,00     

0009 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -     14.584,00     
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0009 420401 200 16058 povečanje postavke        14.584,00     

0009 42040212 200 16042 povečanje postavke        28.467,00     

0009 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -     28.467,00     

0009 420500 200 16032 povečanje postavke          9.516,00     

0009 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -        9.516,00     

0010 4208041 200 16004 povečanje postavke        13.392,00     

0010 4020998 200 18067 povečanje postavke          7.886,00     

0010 4133022 200 17008 povečanje postavke          1.000,00     

0010 4025100 200 06013 povečanje postavke          1.700,00     

0010 4119210 200 19001 povečanje postavke          5.000,00     

0010 402999 200 06009 povečanje postavke              500,00     

0010 402205 200 06009 povečanje postavke          1.080,00     

0010 420401 200 13013 povečanje postavke        33.338,00     

0010 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -     63.896,00     

0011 402011 200 04016 povečanje postavke          2.137,77     

0011 402099 200 04020 povečanje postavke              700,00     

0011 402203 200 13011 povečanje postavke                40,00     

0011 4025037 200 04017 povečanje postavke                30,00     

0011 402099 200 16030 povečanje postavke              695,40     

0011 402113 301 16042 povečanje postavke          3.143,55     

0011 400002 200 06007 povečanje postavke          2.899,19     

0011 402905 200 07002 povečanje postavke          1.044,45     

0011 402999 200 04017 povečanje postavke              311,54     

0011 4119991 200 20016 povečanje postavke          1.176,28     

0011 420299 200 04017 povečanje postavke              290,00     

0011 420802 200 13013 povečanje postavke              195,20     

0011 431000 200 20011 povečanje postavke          4.256,78     

0011 400999 200 06007 povečanje postavke              679,86     

0011 402999 200 13027 povečanje postavke              124,94     

0011 420801 200 13013 povečanje postavke          1.562,45     

0011 420402 301 16051 zmanjšanje postavke -     16.143,86     

0011 402113 301 16056 zmanjšanje postavke -        3.143,55     

0012 402799 200 13045 povečanje postavke          5.596,96     

0012 4120006 200 07002 povečanje postavke          3.872,62     

0012 4119990 200 20011 povečanje postavke          2.238,35     

0012 40299920 200 15030 povečanje postavke          2.007,60     

0012 400400 200 06007 povečanje postavke          1.763,55     

0012 4205008 200 15003 povečanje postavke          1.433,53     

0012 413105 200 17009 povečanje postavke          2.578,30     

0012 4029056 200 18068 povečanje postavke          1.033,65     

0012 402920 200 04006 povečanje postavke              990,48     

0012 402511 200 06013 povečanje postavke              989,50     

0012 4025011 200 16032 povečanje postavke              741,12     

0012 4133001 200 17012 povečanje postavke              725,64     

0012 4020011 200 16001 povečanje postavke              566,50     
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0012 402113 200 16051 povečanje postavke              563,58     

0012 4133021 200 19011 povečanje postavke              562,96     

0012 4029052 200 02004 povečanje postavke              465,55     

0012 4029050 200 01001 povečanje postavke              328,19     

0012 4020990 200 06009 povečanje postavke              247,09     

0012 400100 200 06007 povečanje postavke              214,32     

0012 410000 200 14028 povečanje postavke              175,68     

0012 402999 200 16056 povečanje postavke              159,41     

0012 40299916 200 02002 povečanje postavke              155,86     

0012 402999 200 04005 povečanje postavke              153,72     

0012 402004 200 06009 povečanje postavke              128,46     

0012 401001 200 06007 povečanje postavke              110,18     

0012 420402 200 16051 zmanjšanje postavke -     30.237,80     

0012 411103 200 20002 povečanje postavke          2.435,00     
 
 
              2.1.5.      Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
Stalna proračunska rezerva je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se 
lahko izločijo v proračunsko rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena.  
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, 
vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po 
zaključnem računu proračuna za preteklo leto. V letu 2020 je bilo v proračunsko rezervo izločenih 3.000,00 EUR, iz leta 2019 se 
je preneslo 8.609,69 EUR, porabe proračunske rezerve pa je bila v letu 8.932,47 EUR in sicer za sanacijo cest po neurju na dan 
31.12.2020 znaša proračunska rezerva 2.677,22 EUR. 
 

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih 
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, 
sredstva pa se razporedijo na ustrezno postavko v finančnih načrtih uporabnikov občinskega proračuna. Iz zgornje tabele ja 
razvidno tudi koliko sredstev se je prerazporedilo iz proračunske rezerve na druge postavke. 
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2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
Planirani odhodki v računu prihodkov in odhodkov za leto 2020 so po  rebalansu  znašali 2.248.100 €, realizacija pa je znašala 
2.269.881 €. Odlok o proračunu Občine Sodražica  je bil sprejet na 8 .redni seji dne 12.12.19 (UL 77/2019) potem pa je bil na 13. 
redni seji dne 10.12.20 (UL 191/2020) sprejet še rebalans proračuna vmes pa je bilo po sklepu župana še kar nekaj 
prerazporeditev.  
 
V tabeli posebnega dela proračuna je prikazan sprejet proračun  2020, rebalans proračuna za leto 2020 in zaključni račun 2020 
ter indeks med realizacijo zaključnega računa in rebalansom proračuna  
 
Poraba proračunskih sredstev se izvršuje na podlagi veljavnega proračuna, to je zadnji sprejeti proračun za leto 2020.  
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 področij) 
 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 2020. 
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Grafikon: Realizacija proračuna v bilanci odhodkov občine Sodražica po področjih proračunske porabe  v letu 2020: 
 

 
 
 
PODROČJA PORABE - PRIMERJAVA 2020/2019 
    

Stolpec1 področje 2019 2020  20/19 
01 POLITIČNI SISTEM              81.823                      74.363         0,9     
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                4.324                        4.495         1,0     
04 SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE            110.469                      61.436         0,6     
06 LOKALNA SAMOUPRAVA            212.642                     231.039         1,1     
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH              60.393                      62.113         1,0     
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                2.772                           650       
11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO            235.465                      20.436         0,1     
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN              17.546                        4.536         0,3     
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE            233.212                     298.285         1,3     
14 GPSPODARSTVO              36.900                      20.216         0,5     
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE              48.497                      16.192         0,3     

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST            820.578                     345.399         0,4     

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO              14.118                      52.349         3,7     
18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE            168.639                     214.979         1,3     
19 IZOBRAŽEVANJE            576.744                     644.141         1,1     
20 SOCIJALNO VARSTVO            190.931                     213.080         1,1     
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA            158.927                     118.982         0,7     
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                3.000                        3.000         1,0     

  SKUPAJ          2.976.980                  2.385.691         0,8     
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Stolpec1 FUNKCIJONALNA KLASIFIKACIJA  ZR2019  ZR2020 STR. 

1 JAVNA UPRAVA 
       

638.406     
           

544.547   
                 
23    

2 OBRAMBA 
              

754     
               

9.917   
                   
0    

3 JAVNI RED IN VARNOST 
         

62.411     
             

52.846   
                   
2    

4 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
       

472.833     
           

314.051   
                 
13    

5 VARSTVO OKOLJA 
         

48.497     
             

16.192   
                   
1    

6 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 
       

800.646     
           

320.589   
                 
13    

7 ZDRAVSTVO 
           

6.966     
             

43.666   
                   
2    

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

       
176.839     

           
222.599   

                   
9    

9 IZOBRAŽEVANJE 
       

576.744     
           

644.141   
                 
27    

10 SOCIALNA VARNOST 
       

192.882     
           

217.143   
                   
9    

    
    

2.976.978     
      

2.385.691     
               
100    
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Ob raz lož i tev  p ro račun sk ih  po stavk  
 

A -  Bi l anca odhod kov 

1000 - Občinski svet 

Vrednost: 28.686 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 

Vrednost: 3.328 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin svetnikov v skladu s pravilnikom, ki ureja izplačilo sejnin. Planirana sredstva  so bila 
ocenjena glede na realizacijo v letu 2019, sprejetim programom dela občinskega sveta in pravilnikom. Sejnine so vezane  na 
županovo plačo. Sredstva so bila planirana za izplačila sejnin osmim svetnikom občinskega sveta občine Sodražica in ocenjeno 
število šest sej. Realizacija je skladna z rebalansom. 
  

01002 - Stroški sej občinskega sveta 

Vrednost: 161 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet za svoje delovanje potrebuje določeno računalniško in avdiovizualno opremo. Sredstva na tej postavki so bila 
namenjena za nakup računalniških tablic članom novega sklica občinskega sveta. Realizacija je skladna z rebalansom. 

01003 - Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja) 

Vrednost: 3.065 € 

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 preteklih letih in načrtovan obseg dela v letu 2020. Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

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

Članom delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina v višini 1,203% plače župana, za predsedovanje na seji delovnega telesa 
pa 1.604% plače župana. Sejnina se izplača najmanj enkrat na tri mesece. 
 

01006 - Financiranje političnih strank 

Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah financirajo stranke. Omenjeni zakon določa, da stranka 
lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana sveta 
lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za 
posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih 
ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog za to leto. (primerna poraba) Osnova za razdelitev proračunskih sredstev je število vseh glasov, ki jih je dosegla 
posamezna stranka oz. lista v vseh sedmih volilnih enotah na območju občine Sodražica na lokalnih volitvah leta 2018 in 
nadomestnih volitvah v VE 7 leta 2019. Upoštevali so se glasovi vseh kandidatov, ki so kandidirali na posameznih listah. Na osnovi 
prejetega števila glasov so se določili deleži in po navedenih deležih se je pripravil predlog razdelitve sredstev.  
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Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

01014 - Drugi stroški občinskega sveta (snemanje sej itd.) 

Vrednost: 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi določil poslovnika občinskega sveta se seje snemajo zaradi točnega prepisa in pripravo zapisnikov. Realizacija je 
skladna z rebalansom. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01004 - Občinska volilna komisija 

Vrednost: 5.317 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo na osnovi Zakona o lokalnih volitvah pravico in na podlagi Sklepa o 
merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica in Sklepa komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, pravico do enkratnega nadomestila v višini od 70% nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev in 
je določen z zakonom, ki ureja lokalne volitve. V primeru splošnih volitev so volilni organi upravičeni 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.  
 
Postavka je predvidevala  sredstva za izvedbo nadomestnih volitev v letu 2019, ki so bile potrebne za izvolitev nadomestnega 
člana občinskega sveta v volilni enoti 7. Ker so volitve potekale decembra 2019, plačilo navedene obveznosti zapade v novo 
proračunsko leto in so bila vključena v proračun 2020. Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

01007 - Volitve župana in občinskega sveta 

Vrednost: 572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predvideva sredstva za izvedbo nadomestnih volitev v letu 2019, ki so potrebne za izvolitev nadomestnega člana 
občinskega sveta v volilni enoti 7. Ker volitve potekajo decembra, plačilo navedene obveznosti je  zapadlo v novo proračunsko 
leto in so vključena v proračun 2020. Izplačilo je namenjeno za izplačilo stroškov volitev in  plačilo nadomestila predsednikom in 
članom volilnih odborov. 
 

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: 1.754 € 

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.  
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0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04005 - Izdelava zastave, grba občine, himna 

Vrednost: 6.055 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je sprejel na svoji 3. redni seji 28.02.2019 pobudo o preveritvi simbolov občine v luči njihove usklajenosti s pravili 
heraldične stroke. Na podlagi te pobude je bila imenovana posebna komisija za pripravo ocene nujnosti spremembe oz. predlogov 
korekcije. Komisija je za potrebe razjasnitve pravil heraldične stroke in usklajenosti veljavnih simbolov s to stroko ter morebitne 
popravke k delu pritegnila zunanjega strokovnjaka.  
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

04020 - Zastave 

Vrednost: 4.554 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04023 - Občinski praznik 

Vrednost: 30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je z odlokom razglasil 30. oktober za praznik Občine Sodražice v spomin na dovoljenje prirejanja tedenskih sejmov 
v Sodražici leta 1751. Občina praznik obeležuje slovesno s priložnostnimi prireditvami, ki jih organizira sama ali podpre s finančnimi 
sredstvi zunanje (druge) organizatorje. Osrednja prireditev je slavnostna seja občinskega praznika s proslavo zadnji petek pred 
praznikom. Sredstva, ki so namenjena v okviru te postavke se načrtujejo za poravnavo stroškov programskega koncipiranja 
prireditve, tehnične izvedbe, nagrade nastopajočim ter priložnostna pogostitev. Z rebalansom smo načrtovali minimalno porabo 
sredstev zaradi odpovedi dogodka kot posledica epidemije. 
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2000 - Nadzorni odbor 

Vrednost: 1.966 € 

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: 1.966 € 

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 rebalansom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaključni račun proračuna za leto 2020                                                                     Občina Sodražica 

 
 
 

27 

3000 - Župan 

Vrednost: 62.689 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

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

Vrednost: 55.292 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 

Vrednost: 2.778 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se  zagotavljajo sredstva za stroške prevoza župana in podžupana ter sredstva za  stroške reprezentance 
župana. V ta okvir se uvrščajo tudi stroški za reprezentanco občinske uprave, nadzornega odbora in občinskega sveta.Znesek 
temelji na izračunih, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti in veljavnih predpisih, ki urejajo to področje. 
 Realizacija je nekoliko nižja od rebalansa. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04008 - Pokroviteljstva občine 

Vrednost: 4.618 € 

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. Zaradi posledic epidemije je realizacija na tem področju opazno nižja, zato so se sredstva z rebalansom znižala. 
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4000 - Občinska uprava 

Vrednost: 2.176.541 € 

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: 728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški navedene postavke predstavljajo stroške plačilnega prometa, ki jih občini za storitve zaračunava Uprava RS za javne 
prihodke in stroške za razporejanje javnofinančnih prihodkov (AJPES).  
Realizacija je skladna z rebalansom.  

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

Vrednost: 1.801 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

04016 - Prostorski informacijski sistem občine 

Vrednost: 7.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki jih občina na osnovi pogodbe s podjetjem Realis plačuje za vpogled občanov v stanje nepremičnin. 
V letu 2020 je bilo 3.568 EUR namenjenih tudi za posodobitev baze NUSZ. 
 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04004 - Objava občinskih predpisov 

Vrednost: 991 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04007 - Spletne strani občine 

Vrednost: 1.618 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila zagotovljena in tudi porabljena sredstva za vzdrževanje spletne strani občine. 
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04009 - Občinske prireditve ostale 

Vrednost: 3.886 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica organizira ob državnih in občinskem prazniku prireditve. Sredstva so namenjena pokritju različnih stroškov 
organizacije prireditve (od honorarjev, materialnih stroškov, pogostitve, informiranja, itd.). Z rebalansom so se na tej postavki 
sredstva znižala, kar je posledica ukrepov za zajezitev epidemije.  
Realizacija pa je skladna z rebalansom 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04006 - Sodni odvetniški in notarski stroški 

Vrednost: 5.078 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva   so namenjena sodnim, odvetniškim in notarskim stroškom. Realizacija je kar precej višja od rebalansa, ker so nastali  
odvetniški stroški ki jih nismo predvideli. 

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

Vrednost: 1.098 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04017 - Nakup in obnova poslovne zgradbe - ZADRUGA 

Vrednost: 15.552 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poslovna stavba je bila kupljena z dokončnim plačilom kupnine v letu 2019. Nadaljnja sredstva so bil predvidena za pričetek vsaj 
začasnega urejanja prostorov v stavbi. Z rebalansom so se sredstva nekoliko povečala realizacija pa je skladna z rebalansom. 
 

04021 - Stroški ostalih občinskih stavb 

Vrednost: 9.006 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako premoženje, prav tako tudi objekti oziroma stavbe predstavljajo poleg koristi tudi strošek vzdrževanja in porabe za 
zagotovitev tekočega delovanja. Sredstva na tej postavki so namenjena poračunu obveznosti rednega vzdrževanja stavbe 
(električna energija in ogrevanje) 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
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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: 657 € 

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.  
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06007 - Plače delavcev občinske uprave ( in ožjih delov občin) 

Vrednost: 154.131 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

06008 - Delovanje skupne občinske uprave 

Vrednost: 14.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje skupne občinske uprave, katere sedež je v Občini Ribnica. Skupna občinska 
uprava je v letu 2013 pričela s svojim delovanjem. Sredstva predstavljajo delež Občine Sodražica. Realizacija je skladna z 
rebalansom. 
 

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

Vrednost: 47.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te dejavnosti se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog občine ter sredstva za nakup potrebnih materialnih sredstev. 
Realizacija je malenkost nižja od rebalansa. 
 

06018 - Notranje revidiranje 

Vrednost: 2.163 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so predvidena znotraj te postavke, so namenjena izvedbi notranje revizije delovanja občinske uprave v preteklih letih. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
Ocena temelji na pričakovani ceni tovrstne storitve, ki se najema na trgu. 

06019 - Vodenje OS GJS 

Vrednost: 1.867 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za vodenje evidenc in katastra gospodarske javne službe, ki jih za občino vodijo pristojne 
službe izvajalcev teh javnih službe. Realizacija je skladna z rebalansom. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06013 - Nakup in vzdrževanje opreme 

Vrednost: 10.136 € 

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 rebalansom. 
 
 

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: 9.917 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani stroški za delovanje civilne zaščite se namenjajo za usposabljanje odgovornih za delovanje CZ in nakup opreme za 
potrebe izvajanja nalog civilne zaščite in pomoči prebivalstvu. Realizacija je skladna z rebalansom. 
  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07007 - Dejavnost gasilskih društev in zveze 

Vrednost: 28.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov krajevne gasilske zveze (GZ Ribnica) ter petih gasilskih društev in sicer 
za  gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila 
gasilskih vozil, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke.  
Realizacija je skladna z rebalansom. 

07011 - Investicije v OS gasilstvo - poraba požarne takse 

Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev Požarnega sklada so bila  nabavljena osebna zaščitna sredstva za pripadnike operativnih gasilskih enot. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

07013 - Program poplavne varnosti 

Vrednost: 2.149 € 

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.  
Realizacija je malenkost nižja od rebalansa. 

07017 - Obnova domov PGD 

Vrednost: 15.116 € 

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 
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ustvarjanju primernega javnega oziroma družbenega življenjaV letu 2020  se je nadaljuje sofinanciranje del pri obnovi doma v 
Zamostcu. Občina Sodražica je načrtovala  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.  
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Vrednost: 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na lokalni ravni skrbijo za izvajanje prometne preventive in koordinacijo aktivnosti in ukrepov za večjo prometno varnost občinski 
Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so institucije lokalnih skupnosti. V večini primerov je kontaktna oseba 
občinskega SPV dosegljiva preko občine. Občinski SPV sodelujejo na lokalni ravni z vsemi institucijami povezanimi s prometno 
varnostjo, kot so občinski oddelki za urejanje prometa in izobraževanje, osnovnimi šolami, vrtci, policijo, občinskimi redarstvi, 
nevladnimi organizacijami itd. Občinski SPV se med seboj povezujejo in sodelujejo, prav tako pa sodelujejo z Javno agencijo RS 
za varnost prometa - Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki pripravlja strokovna izhodišča za posamezne akcije, 
skrbi za usmeritve in obveščenost, spremlja aktivnosti na lokalni ravni.  Sredstva so bila namenjena za nakup promocijskega 
materiala in opreme za ozaveščanje o varnosti v prometu ter za izvedbo aktivnosti (nakup in dodelitev odbojnih kresničk in trakov 
občanom itd.), izvedbo varovanj prehodov ob začetku šole, nivelacije načrta šole, barvanju šolske poti Slemenska. Realizacija je 
skladna z rebalansom. 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11004 - Programi LAS (delovanje) 

Vrednost: 1.145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

" Projekt Leader predstavlja četrto razvojno os programa razvoja podeželja. Za njegovo izvedbo se bodo v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada namenjala posebna sredstva za izboljšanje razvojnih možnosti na podeželju. V ta namen je za naše območje 
določen nosilec  RC Kočevje Ribnica, ki ga je Razvojni svet regije JVS leta 2015 pooblastil za izvedbo vseh potrebnih postopkov 
za ustanovitev lokalne akcijske skupine (LAS) v finančni perspektivi 2014 - 2020. LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je 
ustanovljena dne 14.10.2015 v smislu pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov, kot ga opredeljuje Uredba o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15; 28/16 in 73/16), ki 
bo pripravila in izvajala Strategijo lokalnega razvoja na območjih občin: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 
Velike Lašče in Dobrepolje  v obdobju 2014 - 2020.  Sredstva so namenjena za delovanje LAS za izvedbo projektov Leader. 

11015 - Projekti LAS 

Vrednost: 366 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LAS vsako leto objavi razpis za sofinanciranje projektov. Občina Sodražica sama ali kot partner sodeluje v posameznih projektih. 
V tekočem letu Občina Sodražica nima predvidenih lastnih projektov za prijavo na razpis, obstaja pa možnost, da bomo v kakšnem 
projektu sodelovali kot partnerji.  

11029003 - Zemljiške operacije 

11016 - Agromelioracija Gora 

Vrednost: 1.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Agromelioracija Gora je projekt, ki se nadaljuje na podlagi uspešno izvedene Komasacije na Gori 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11017 - Subvencioniranje Veterine 

Vrednost: 612 € 

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: 17.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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: 4.536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavitev električnih polnilnic preko izbranega pogodbenega izvajalca na območju občine. Od tega bodo tri polnilnice na zemljiščih 
v lasti občine in tako javno dostopne, dve pa na zasebnih zemljiščih, ki pa bodo v skladu s pogoji sofinanciranja Eko sklada tudi 
javno dostopne. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 
 

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: 147.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta projekt vsebuje celotno tekoče urejanje občinskih in javni poti ter javne infrastrukture. Z rebalansom so se sredstva znatno 
povečala realizacija pa je skladna z rebalansom. 
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13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest -zimska služba 

Vrednost: 33.570 € 

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 Realizacija je skladna 
z rebalansom. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest- MANJŠI ODSEKI 

Vrednost: 10.181 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za izvedbo del (povečini ureditev spodnjega ustroja cestišča, odvodnjavanje in asfaltiranje) na odsekih, 
ki predstavljajo daljše hišne priključke (manjši odseku). Občina vodi seznam zaprošenih ureditev s strani občanov in jih izvaja v 
okviru vsakoletnega načrta na podlagi razpoložljivih sredstev.Z rebalansom znižujemo porabo zaradi manjše realizacije od 
načrtovane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

13021 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 7.688 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta projekt vsebuje celotno investicijsko urejanje občinskih in javni poti ter javne infrastrukture. V letu 2019 se znotraj te postavke 
načrtuje obnova nekaterih daljših odsekov občinskih cest ter začetek urejanja križišča za vas Kržeti na Gori.Realizacija je 
malenkost nižja od rebalansa. 

13044 - Servisna cesta LOGO - PLUS 

Vrednost: 25.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju nove obrtne cone se je v letu 2019 zgradila servisna cesta med Bencinskim servisom in novo tovarno Posplastike, 
plačala se je v letu 2020. 
 

13045 - Pešpot Sodražica - Zamostec 

Vrednost: 5.597 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med naseljema Zamostec in Sodražica poteka državna cesta R1, ki je brez pločnikov za pešce in kolesarje. Idejna rešitev poteka 
kolesarskih poti ne predvideva trasa na tej relacijo, ampak ob vzporedni lokalni cesti pri Izberju, zato ta pot dolgoročno ostaja 
nerešena z vidika prometne varnosti. Ob njej namreč dnevno hodijo občani, zlasti starejši in šolarji. Zaradi številčnosti prometa in 
hitrosti, ki so določene izven naselij, predstavlja to območje tveganje za prometne nesreče tudi z hujšimi posledicami. Z namenom 
zmanjšanja tveganja je občina predlagala direkciji RS za infrastrukturo, ki je pristojna za urejanje pešpoti izven naselij, da ob cesti 
zgradi pločnik. Na podlagi dogovora med občino in direkcijo pripravi občina potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo potrem 
direkcija pripravi ustrezno izvedbo projekta. Na postavki so bila z rebalansom  predvidena in tudi v skladu z rebalansom realizirana 
sredstva. 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

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

Vrednost: 272 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

13027 - Ureditev državne ceste in pločnikov za pešce v Žimaricah 

Vrednost: 7.019 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je izgradnja ( priprava projektne dokumentacije, nakup zemljišč in gradbena izvedba itd.) pločnikov vzdolž 
regionalne ceste skozi naselje Žimarice, postavitev nove javne razsvetljave, obnova potrebne komunalne infrastrukture ( meteorna 
kanalizacija, vodovod) in postavitev avtobusnih postajališč. Projekt se navezuje na državni projekt rekonstrukcije regionalne ceste 
Sodražica - Nova Vas v naselju Žimarice. Projekt se izvaja v sodelovanju z državo ( Direkcija RS za infrastrukturo), ki tudi vodi 
skupen projekt. Celoten projekt je ocenjen na približno 1.000.000,00 EUR , od tega naj bi manjkajoča sredstva zagotovil državni 
proračun. STANJE: Naselje Žimarice se nahaja vzdolž državne ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica. Obstoječe vozišče 
je na posameznih mestih močno razpokano in v preteklosti točkovno sanirano. V območju naselja ni urejenih površin za pešce niti 
kolesarje. Zaradi relativno goste pozidave, je v naselju veliko dovozov do obstoječih objektov in dovozov na kmetijska zemljišča. 
Na celotnem odseku državne ceste so eskalirale poškodbe, ki se kažejo v obliki mrežastih razpok, plitvih kolesnic, slabe prečne 
in vzdolžne ravnosti, obrabe, luščenja in izmeta zrn ter goste pokrpanosti. Celoten odsek je v slabem stanju. V km 15,325 je 
obstoječi most, ki ima kamnite podpornike, robni venci in konstrukcija mostu pa je načeta,  zato je most potrebno zamenjati. 
Odvodnjavanje padavinske vode je delno urejeno v stanovanjskem delu naselja, izven njega se voda prek bankin in muld izpušča 
v teren. Talne označbe: na vozišču je sredinska ločilna črta, ki je redno vzdrževana, o vozišču so prometni znaki, ki jih  bo z 
rekonstrukcijo ceste potrebno na novo urediti in zamenjati. Cestna razsvetljava: Na obravnavanem sta obstoječi svetilki cestne 
razsvetljave na območju strnjenega naselja,  v ostalem predelu območja rekonstrukcije ni obstoječe cesten razsvetljave. REŠITEV: 
Na odseku regionalne ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica v naselju Žimarice, se izvede   rekonstrukcija ceste z ureditvijo 
pločnika za pešce. Predvidena je umestitev cestne razsvetljave ob hodniku za pešce ob levi  in delno ob desni strani vozišča, 
ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter morebitna zaščita in prestavitev in obnova ostale infrastrukture, ki je tangirana s 
predvideno ureditvijo in izhaja iz projektnih pogojev soglasodajalcev. Na območju se izvede rekonstrukcija ceste, med km 13,590 
in km 15,111 uredi hodnik za pešce po levi, med km 15,111 in km 15,350 se uredi mešana površina za kolesarje in pešce, ki se 
bo za mostom čez Bistrico navezala na novo kolesarsko pot. Med kilometroma, km 13.570 in 14.240 in med km 14.610 in km 
14.780 se uredi hodnik za pešce na desni strani. Na celotnem območju se uredi cestna razsvetljava, izvedejo se dve avtobusni 
postaji na desni strani ceste in dve na levi, od katerih je nova na lokaciji v bližini gasilskega doma Žimarice. Vsi  obstoječi cestni 
priključki se ohranjajo. V km 15,325 se izvede nov most, z armirano betonsko mostno konstrukcijo. Na  začetku in na koncu 
naselja  se na mestu vstopa v naselje na sredini vozišča izvedeta umirjevalna otoka, ki se ju tlakuje. V skladu z načrtovanjem 
izvedbe navedenega projekta, ki ga vodi DRSI, v letošnjem letu še ni prišlo do porabe na izvedbi, zato tudi ni bilo realizaciji na 
področju sofinanciranja. Izjema so odkupi zemljišč. 
Realizacija je nekoliko nižja kot rebalans. 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13013 - Javna razsvetljava 

Vrednost: 61.258 € 

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. 
Z rebalansom so se sredstva povečala zaradi razširitve projekta izgradnje omrežja javne razsvetljave na območju CNO v Sodražici. 
Nujnost izvedbe je bila utemeljena na zagotavljanju varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu na območju, še zlasti zaradi 
povečanja hoje v času epidemije.  
Realizacija pa je malenkost nižja od rebalansa. 
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14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva 

Vrednost: 8.619 € 

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.  
Realizacija pa je malenkost nižja od rebalansa. 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

14028 - Pokrita tržnica Sodražica 

Vrednost: 1.481 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je pripravila projekt izgradnje večnamenskega odprtega objekta na mestu nekdanje posojilnice. Ta objekt naj bi 
služil tudi kot pokrita tržnica. Poleg investicijskega dela projekt vključuje pripravo in izdajo zbirke receptov jedi z našega območja 
in film o naših znamenitosti, ki med drugim predstavljajo artikle, ki se tržijo.V letu 2020 je bilo predvideno nekaj sredstev za 
vzdrževanje in tekoče delovanje objekta.  
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 
 
 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

14020 - Promocija občine 

Vrednost: 3.616 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15030 - Izvedba ukrepov na odlagališču Mala gora 

Vrednost: 5.434 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15003 - Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

Vrednost: 9.079 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture s področja varovanja okolja (kanalizacija odpadnih 
voda in njihovo čiščenje).  
Realizacija je skladna z rebalansom. 

15027 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav 

Vrednost: 1.300 € 

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. Realizacija je skladna z rebalansom. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

15033 - Narava in okolje 

Vrednost: 380 € 

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 delujejoRealizacija je skladna z 
rebalansom. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16004 - Prostorski dokumenti 

Vrednost: 18.777 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za projektno dokumentacijo za investicijske projekte okoljske, prometne in druge infrastrukture, 
ki se pripravljajo za izvedbo v naslednjih letih. Zaradi spregledanega računa je realizacija bistveno višja od rebalansa in sicer kar 
za 49% 
 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

16007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov 

Vrednost: 1.674 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

16039 - Subvencioniranje vode 

Vrednost: 4.258 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javno podjetje Hydrovod upravlja z javno vodovodno infrastrukturo v naši občini. Sredstva na tej postavki so na osnovi sklepa 
občinskega sveta namenjena subvencioniranju omrežnine občanov.  
Realizacija je malenkost nižja od rebalansa 

16042 - Oskrba s pitno vodo Sodražica-Ribnica-Kočevje 

Vrednost: 91.327 € 

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 je na podlagi odločitve 
o podpori SVRK izvedel v časovnem obdobju 2016 2019, se pravi v novi finančni perspektivi.  
V letu 2020 se je projekt v glavnem zaključil in dal v upravljanje javnemu podjetju Hydrovod Kočevje.  

16043 - Oskrba občanov z vodo 

Vrednost: 1.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so zagotovljena za finančno pomoč pri izrednih dobavah in transportu pitne vode prebivalstvu, ki nima 
zagotovljene javne vodo oskrbe. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

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. 

16051 - Oskrba s pitno vodo Sodražica II 

Vrednost: 7.964 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica želi nadaljevati investicijske projekte na področju opremljanja naselij z ustrezno vodooskrbno. S tem projektom 
se pripravlja in izvede projekt izgraditve vodovodnega omrežja v naselju Zamostec. Vodovod Zamostec zagotavlja pitno vodo za 
naselje Zamostec v občini Sodražica. Za ustrezno delovanje tega vodovoda sta zgrajena zajetje in vodohran. Pred leti je bil izdelan 
povezovalni cevovod do Sodražice, s katerim je omogočen dotok vode v Zamostec iz regionalnega sistema oziroma s katerim je 
vodovod Zamostec priključen na vodovodni sistem Sodražica - Ribnica - Kočevje. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do 
DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša približno 3,0 km.  V naselju Zamostec je obstoječ vodovod zgrajen 
še iz azbestnih cevi, premera DN 60, katere predstavljajo potencialni vir obolenj, ki jih povzroča azbest in ki kot takšne niso 
primerne za uporabo v oskrbi s pitno vodo, poleg tega pa se zaradi dotrajanosti pogosto pojavljajo okvare in s tem motnje v oskrbi 
uporabnikov s pitno vodo.  Vodovod naselja Zamostec pa prav tako ni varen zaradi težav pri omogočanju zadostnih tlakov v 
sistemu - potrebna hidravlična posodobitev.  Del vodovodnega cevovoda ob glavni cesti se je pred kratkim obnovil s cevmi NL, 
DN 100 in PE, d90, v sklopu gradnje pločnika in preplastitve državne ceste. Za ureditev ustrezne oskrbe z vodo v naselju Zamostec 
je predvidena ukinitev zajetja Zamostec in v celoti zagotovitev potrebnih količin pitne vode iz vodovodnega sistema Sodražica-
Ribnica-Kočevje. Za projekt vodovoda v naselju Zamostec je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Trasa se namreč 
spreminja od obstoječe, zato je bilo potrebno gradbeno dovoljenje. Razlogi za investicijsko namero Obstaja več razlogov za 
investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši zagotoviti varno vodo oskrbo iz javnega vodovodnega sistema. Natančneje 
opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:   zagotoviti trajno, vzdržno, ekonomično in varno vodo oskrbo za prebivalce naselja 
Zamostec, ki se z vodo oskrbujejo iz vodovodnega sistema Sodražica - Ribnica - Kočevje, povečati zanesljivost dela vodovodnega 
sistema Sodražica - Ribnica  Kočevje, zmanjšati oziroma odpraviti težave, ki se sedaj pojavljajo na vodovodu v naselju Zamostec 
(napake na vodovodu, zagotavljanje zadostnih tlakov), izboljšati požarno varnost, zmanjšati negativne vplive na okolje (manjša 
poraba energije za črpanje vode zaradi zmanjšanih vodnih izgub, manj tudi prekuhavanje vode),dvigniti komunalni standard, 
izboljšati življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev oziroma zagotoviti kvalitetnejše bivalno okolje v območju investicije. Poleg 
vseh naštetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na razvoj in poseljenost območja novega vodovoda. Zaradi zamrznitve 
kohezijskih sredstev za nove investicijske projekte v letu epidemije, se niso še zaključili postopki odobritve sofinancerskih sredstev 
za izvedbo projekta. Dokler ne bo zaključen javni razpis in s tem pridobljena sredstva ne moremo začeti izvajati projekt. V skladu 
s pričakovanji se načrtuje prestavitev projekta in s tem prenos sredstev v naslednje leto. V letu 2020 so bili v glavnem stroški za 
projektno dokumentacijo in geodetske storitve. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

16056 - Oskrba s pitno vodo - SORIKO II 

Vrednost: 128.853 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izhaja iz projekta SORIKO in predstavlja navezavo dela že obstoječega omrežja vodovoda na novi vodovod v vaseh Vinice 
in Zapotok, gradnja novega odseka vodovoda v Malem Zapotoku in na Hosti v Sodražici ter obnova odseka javne poti na pod 
Hosto in dokončanje dostopne poti do vodohrana na Sedlu in na Hosti. Večji del projekta je bil v letu izvršen nekaj malega pa se 
prenaša še v leto 2021. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

16057 - Vrtina Gora 

Vrednost: 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predstavlja pripravo potrebne dokumentacije, pridobitev dovoljenja in izvedbo vrtine za napajanje vodovodnega omrežja 
Gora na območju zajetja Kračali. Sredstva so bila v skladu z rebalansom porabljena  za izdelavo načrta. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16008 - Vzdrževanje socialnih grobov 

Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko so zagotovljena sredstva za urejanje grobov, za katere ne skrbi nihče ter za grobove padlih v času druge Svetovne 
vojne, katero storitev opravlja lokalna ZZB NOB Sodražica. Z rebalansom so se sredstva nekoliko znižala realizacija pa je skladna 
z rebalansom. 



Zaključni račun proračuna za leto 2020                                                                     Občina Sodražica 

 
 
 

40 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

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

Vrednost: 4.461 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tem okviru so predvidena sredstva za urejanje in vzdrževanje zelenic ter zasaditev primernega cvetja in zelenja. Sredstva so 
namenjena tudi za vzdrževanje parkovnega drevja (obrezovanje). 
Realizacija je malenkost nižja od rebalansa. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

16012 - Praznična okrasitev naselij 

Vrednost: 17.532 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

16030 - Plakatiranje 

Vrednost: 695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bilna namenjena in porabljena za obnovo plakatnih površin. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

16035 - Izdelava projektnih pogojev Komunala Hydrovod 

Vrednost: 1.652 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

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

Vrednost: 2.442 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16001 - Stroški urejanja občinskih zemljišč 

Vrednost: 31.996 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva, ki jih občina plačuje  za komunalnega delavca, ki ureja in čisti občinska zemljišča, stroški povezani z 
nabavo sredstev potrebnih za opravljanje del,  stroški notarjev za overitev pogodb v zvezi z zemljišči, stroški odmer in cenitev 
občinskih zemljišč. 
 
 

16058 - Aleja 800 

Vrednost: 14.219 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V jubilejnem letu 2020 je bilo postavljeno spominsko obeležje 800 letnici prve pisne omembe Sodražice in zasaditev drevoreda pri 
osnovni šoli v Sodražici. V sklopu projekta je bilo urejeno širše območje zasaditve. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

16069002 - Nakup zemljišč 

16027 - Nakup kmetijskih zemljišč 

Vrednost: 4.052 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  so namenjena za nakup kmetijskih zemljišč v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine 
Sodražica (v prilogi). 
Realizacija je nekoliko nižja od rebalansa. 

16029 - Nakup stavbnih zemljišč 

Vrednost: 11.161 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup zemljišč je eden od postopkov urejanja in gospodarjenja s prostorom. Na ta način spore, ki so povezani s potekom javnih 
cest in poti, zagotavlja nakupe tistih zemljišč, ki so skladno z se ureja prostorskim planom predvideni za izvajanje določenih 
aktivnosti. Sredstva so predvidena za nakup zemljišč glede na Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 
Sodražica (v prilogi). Realizacija je nekoliko nižja od rebalansa. 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 

Vrednost: 32.952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Sodražica je kot soustanovitelj Zdravstvenega doma Ribnica dolžna sofinancirati skupne investicije. V letu 2020 se 
predvideva nabava opreme za zdravstveno postajo v Sodražici ter za investicijsko vzdrževanje objekta. Del sredstev pa je 
namenjen sofinanciranju nakupa novega reševalnega vozila. Sredstva za ta namen so bila pridobljena iz državnega proračuna in 
od Lekarne Ribnica. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

17010 - Logoped 

Vrednost: 70 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Logopedska dejavnosti se že vrsto let zagotavlja kot nadstandard, torej v večjem obsegu kot ga zagotavlja ZZZS, saj se je izkazala 
za učinkovito tako v šoli kot v vrtcu. Pri slednjem se na ta način občasno izognemo dodatnim stroškom, ki bi jih sicer imeli z 
zagotavljanjem standarda, ki ga moramo zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami (usmeritev z odločbo). Zaradi pomanjkanja 
kadra se v preteklih dveh letih ta nadstandardna dejavnosti ni izvajala. ZD Ribnica je v letu 2018 vendarle uspel zaposliti logopeda, 
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vendar zaenkrat ne za polni delovni čas, obstaja možnost, da se bo ta nadstandardna dejavnosti ponovno izvajala. Zaradi zaprtja 
šole v času epidemije je realizacija zelo nizka. 
 

17012 - Ginekolog 

Vrednost: 5.787 € 

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. Realizacija je skladna z rebalansom. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17009 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 

Vrednost: 8.683 € 

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: 4.857 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

18071 - Sofinanciranje razstav 

Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira pripravo in izvedbo razstav z različnih področij družbenega življenja. Občina je nameravala v letu 2020 podpreti 
izbrane projekte, ki jih pripravlja zlasti Muzej Ribnica oz. Rokodelski center Ribnica oz. sama načrtuje pripravo razstave. Realizacija 
je bila višja od rebalansa 
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1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

18013 - Dejavnost knjižnice 

Vrednost: 28.527 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so bila planirana sredstva namenjena zagotavljanju knjižnične dejavnosti, kot nam nalaga Zakon o 
knjižničarstvu in po odloku o ustanovitvi Knjižnice Miklova hiša Ribnica. Realizacija je višja od rebalansa. 
 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18023 - Programi kulturnih društev 

Vrednost: 7.563 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Programi, projekti in delovanje kulturnih društev se financira na podlagi javnega razpisa. Z izvajalci letnega programa kulture so 
bile  podpisane letne pogodbe. Realizacija je malenkost nižja od rebalansa 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18025 - Programi lokalnega radia in televizije 

Vrednost: 11.128 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

18027 - Izdajanje občinskega časopisa 

Vrednost: 11.057 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18068 - Projekt jubilej 800 

Vrednost: 59.821 € 

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 je 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. V letu 2020 se je 
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načrtoval in tudi porabil  največji del sredstev znotraj večletnega poteka projekta, saj se je letos zaključuje priprava knjige in je bilo  
potrebno izpolniti pogodbene obveznosti pripravljavcem (avtorjem prispevkov), oblikovalki, prevajalki, lektorici ter tiskarju. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

18036 - Pomoč verskim skupnostim 

Vrednost: 2.500 € 

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.  Realizacija je skladna z rebalansom. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

18062 - Sofinanciranje programa športa 

Vrednost: 19.476 € 

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.  
Realizacija je bila nižja od rebalansa. 

18067 - Športna dvorana 

Vrednost: 63.395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva za delovanje in vzdrževanje športne dvorane (hišnik, čiščenje, ogrevanje, 
električna energija in voda, odvoz smeti in redno ter investicijsko vzdrževanje).  

18069 - Balinišče Sodražica 

Vrednost: 4.013 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Balinišče v Sodražici je v lasti občine, upravlja pa ga Balinarski klub. Objekt je star trideset let in je potreben določene obnove. 
Zaradi toče je bila ve letu 2019 izvedena sanacijo strehe na pomožnem zidanem delu in sredstva na tej postavki so bila 
zagotovljena za plačilo računa iz leta 2019, v naslednjih letih pa načrtujemo obnoviti tudi večjo streho nad samim igriščem. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

19001 - Dejavnost javnih vrtcev 

Vrednost: 483.200 € 

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 
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občini Sodražica izvaja Osnovna šola Sodražica. V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov 
živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna zagotavljati razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi  sredstva za izvajanje 
javne službe v primeru, da je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste 
oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost 
otroka najmanj en in največ dva meseca) in sredstva za  nadomeščanje morebitne daljše bolniške odsotnosti. 
Realizacija je kar precej višja od rebalansa ker se je na koncu pokazala možnost da za ta namen lahko namenimo nekoliko več 
sredstev kot jih je bilo predvideno z rebalansom. 

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 

Vrednost: 1.514 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca, ki ga občina določi v skladu s predlaganim 
načrtom šole. Realizacija je skladna z rebalansom. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah 

Vrednost: 80.706 € 

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.  
Realizacija je kar precej višja od rebalansa ker se je na koncu pokazala možnost da za ta namen lahko namenimo nekoliko več 
sredstev kot jih je bilo predvideno z rebalansom. 

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - mobilni specialni pedagog 

Vrednost: 2.114 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šolah 

Vrednost: 8.247 € 

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.  Realizacija je skladna z rebalansom. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

19011 - Materialni stroški v glasbeni šoli 

Vrednost: 6.063 € 

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.  
Realizacija je malenkost nižja od rebalansa. 
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1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

19041 - Večgeneracijski center SKUPAJ 

Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Medgeneracijsko sodelovanje je eno najpomembnejših področji, ki mora biti prioriteta tudi za lokalne skupnosti pri razvoju človeških 
virov. Navedeni projekt, ki ga kot vodilni partner vodi Ljudska univerza iz Kočevja v sodelovanju z nekaterimi občinami (Kočevje, 
Kostel in Sodražica), vstopa v ta prostor kot nadaljevanje nekdanjih programov izobraževanj starejših, predvsem pa prihaja z 
novimi temami, katerih namen je povezovanje generacij, izobraževanje in usposabljanje za najrazličnejše skupine ljudi, in 
priložnost pridobivanja novih veščin, znanj in spoznanj.Projekt je večleten in je podprt tudi s strani državnega in evropskega 
proračuna. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

19045 - Sofinanciranje izobraževanj starejših 

Vrednost: 680 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina finančno podpira preko programa izobraževanj starejših izvajanje različnih oblik izobraževanj, ki jih izvaja novoustanovljena 
UTŽO Ribnica. Zaradi nižje realizacije se znižujejo sredstva porabe. oblik izobraževanj, ki jih izvaja novoustanovljena UTŽO 
Ribnica. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19028 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 

Vrednost: 60.117 € 

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.  
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 

Vrednost: 6.435 € 

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. Skupna planirana sredstva so določena na osnovi 
statistike rojstev v preteklem obdobju. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov 

Vrednost: 104.918 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 

Vrednost: 45.265 € 

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. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

20011 - Storitev pomoč na domu 

Vrednost: 34.588 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

20023 - Prostofer 

Vrednost: 4.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med tem ko urbane občine posvečajo v Evropskem tednu mobilnosti pozornost alternativi prevozov z motornimi vozili, zlasti 
promociji kolesarjenja po središčih mest, želi Občina Sodražica, podobno kot ostale periferne občine, osvetliti socialni vidik 
mobilnosti. Problematika mobilnosti starejših, invalidov in drugih skupin ljudi, ki ne živijo v urbanih središčih in nimajo lastnega 
prevoza, je na podeželju vedno bolj aktualna. Projekt Prostofer  vodi zavod Zlata mreža. Na podlagi preučitve dobrih praks in 
izkušenj ter posvetovanj s predstavniki Društva upokojencev Sodražica smo ocenili, da je ta projekt najbolj odgovarjajoč potrebam 
naših ljudi, ki jim bo takšna storitev namenjena. Na podlagi soglasja Občinskega sveta se je projekt Prostofer v Občini Sodražica 
pričel izvajati v novembru 2019 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 

Vrednost: 8.743 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Upravičenci do subvencionirane stanarine se ugotavljajo skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Del teh 
sredstev dobimo povrnjenih z državnega proračuna. 
 20016 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 

Vrednost: 1.176 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki planirana sredstva za kritje stroškov pokopa za tiste občane in občanke, ki nimajo dedičev oz. le-ti niso sposobni ali 
pripravljeni poravnati stroškov pokopa. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

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

Vrednost: 5.420 € 

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.  
Realizacija je nekoliko nižja od rebalansa. 

20020 - Delovanje rdečega križa 

Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, so zagotovljena za  delovanje lokalne organizacije Rdečega križa. S tem proračunom se sredstva povečujejo zlasti z 
namen, da bi zagotovili nekaj dodatnih programov za ranljive skupine. 
Realizacija je skladna z rebalansom. 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam 

Vrednost: 1.771 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov - seznam 

Vrednost: 1.118 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 se je Občina Sodražica tudi kratkoročno zadolžila za premostitev tekočih obveznosti  in na postavki so bila predvidena 
in porabljena sredstva za obresti od kratkoročnega kredita.  

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

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

Vrednost: 284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva za stroške povezane z zadolževanjem. 
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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 letu 2020 se je Občina Sodražica tudi kratkoročno zadolžila za premostitev tekočih obveznosti  in na postavki so bila predvidena 
in porabljena sredstva za obresti od kratkoročnega kredita.  
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske 
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih 
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.  

Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi 
sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča 
župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V 
drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet 
občine s posebnim odlokom. 

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 2020 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 2020 se  je Občina Sodražica na novo dolgoročno zadolžila za 59.197 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, 2017 in 2018, v višini 22.214 EUR. Skupaj je občina v letu 2019 odplačala za 115.810 EUR kreditov.  
Proračunski presežek je znašal 62.950 EUR. Sredstva na računih so se tako povečala  za 6.337 EUR. 
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2.2.1. Poročilo od doseženih ciljih in rezultatih (poslovno poročilo) 
 
 

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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Nova zastava Občine Sodražica. 
 
 
SPREMEMBA SIMBOLOV OBČINE 
 
Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 9. redni seji 30.01.2020 sprejel nov Odlok o istovetnostnih simbolih občine (Ur.l. RS, 
št. 8/2020). S tem odlokom je določil nov grb in novo zastavo ter določil pesem Zdenka Turka Mojo Sodražico v izvedbi 
Tamburaškega orkestra Sodražica za novo himno občine. 
 

 
 
Menjava grba (grb v lesu izdelal K. Košir) v sejni sobi občinskega sveta. 
 
ORGANIZACIJA LOKALNE SKUPNOSTI, DRUŽBA IN JAVNE SLUŽBE 
 
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 2019/2020 je bilo od 1. 1. do 31. 8. 2020 naslednje število oddelkov:  
 

 V vrtcu smo izvajali varstvo v desetih oddelkih v starosti od 1 do 6 let, ob koncu šolskega leta 2019/2020, v juniju 
2020  smo imeli vpisanih 146 otrok. 

 Pouk je obiskovalo 266  učencev matične in podružnične šole,  skupaj je bilo oblikovanih 15 oddelkov, in sicer 13 na 
matični šoli in 2 kombinirana 1.(9), 2. (9) ter 3.(9) in 4(9) na Podružnični šoli  Sveti Gregor. Na POŠ je bilo 15 učencev. 
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V šolskem letu 2020/2021, od 1. 9. do 31. 12. 2020 pa je stanje naslednje: 
 

 V novem šolskem letu 2020/2021 smo v vrtcu v  septembru odprli 9 oddelkov in na dan 31. 12. 2020 je bilo sprejetih 142 
otrok. Deseti oddelke bo začel delovati v marcu 2021. 

 Pouk  obiskuje 276  učencev matične in podružnične šole,  skupaj je  oblikovanih 15 oddelkov, in sicer 13 na matični šoli 
in 2 kombinirana 1.(9), 2. (9) ter 3.(9) in  4(9) na Podružnični šoli  Sveti Gregor. Na POŠ je 17  učencev. 
 

 
 
Obisk pustnih maškar otrok iz vrtca, tik preden je bila razglašena epidemija marca 2020. 

 
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. Z odlokom so ustanovljeni vaški odbori oz. krajevni odbor, ki 
pa imajo predvsem posvetovalno funkcijo, v manjši meri tudi odločevalno na področju urejanja manjših oz. manj zahtevnih 
komunalnih problematik.  
 
Območje občine se ponaša s 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. 
 
 
OBELEŽITEV JUBILEJA 
 
Občina Sodražica je z občinskim praznikom konec oktobra 2019 pričela praznovati 800 letnico prve pisne omembe Sodražice in 
Vinic. Leto 2020 je bilo načrtovano kot jubilejno leto. 800 letnico prve pisne omembe smo nameravali obeležiti s številnimi dogodki 
in prireditvami ter razstavami, ki bi jih organizirala domača društva in šola (Regijska revija pevskih zborov Dolenjske in Bele krajine, 
Magdalenin večer z oktetom Gallus, razstava življenjskega opusa Draga Koširja, lovska razstava, jubilejni koncert Ansambla 
Franca Miheliča itd.). Za osrednjo obeležitev smo prvotno načrtovali proslavo okoli 7. aprila. Zaradi prvega vala epidemije virusa 
Covid 19 smo za nadomestno prireditve načrtovali odprtje Aleje 800 pri OŠ s priložnostnim programom. Žal nam je tudi drugi val 
epidemije preprečil izvedbo osrednje prireditve. Vseeno smo uspeli izvesti predstavitev knjige Sodraških 800. Poleg zasaditve 8 
dreves evropske bukve in postavitve obeležja je izdaja monografije o Sodražici predstavljala to, kar je na koncu ostalo od 
načrtovane obeležitve jubileja. Ne glede nas to, je z izidom monografije bil opravljeno obsežno in zahtevno delo zbiranja, urejanja 
in predstavitve zgodovine naših krajev, kulturne in naravne dediščine tega področja in do sedaj najtemeljitejši pregled polpreteklega 
in sodobnega življenja v naši občini.  
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Obeležje 800 let prve pisne omembe Sodražice in Vinic na začetku Aleje 800 v Sodražici, postavljeno oktobra 2020. 
 
DELOVANJE OBČINE 
 
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.    
 
 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, 
 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, 
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 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. 
 
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. 
 
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, 
 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. 
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Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje občine 
 
Leto 2020 je bistveno zaznamovala epidemija novega korona virusa Covid 19. Zaradi totalnosti vpliva na celotno življenje 
(zdravstveno, ekonomsko, socialno, politično, tudi ekološko itd.) predstavlja to leto tolikšno spremembo v delovanju celotnega 
sveta ne le naše države ali občine, da bo to leto najbrž zgodovinska prelomnica, katere posledice se bodo čutile še mnoga leta. 
Tudi življenje v občini Sodražica je epidemija in z njo povezani ukrepi usodno zaznamovala na vse področjih. Zaradi državnih 
ukrepov, povečini kogentne narave, je praktično zastalo javno življenje. Zaprte so bile večina javnih ustanov (med drugim tudi 
osnovna šola in vrtec) ter večina storitvenih dejavnosti (gostilne, večina trgovin itd.). Nekoliko lažje je bilo v obdobju med prvim in 
drugim valom, kjer so se za nekaj mesecev sicer odprle ustanove in storitvena dejavnost, so pa ukrepi nekoliko otežili normalno 
poslovanje. Ves čas ni bilo mogoče izvajati množičnih dogodkov. Epidemija je tako pomembno zaznamovala tudi razvoj in delo 
občine. Zaradi državnih dodatnih pomoči in povečanja sredstev občina, s katerimi so uspeli v večji meri nadomestiti izpadla 
sredstva iz drugih, ne proračunskih virov, je bilo redno delo in izvajanje nalog izvedeno v načrtovanih okvirjih in predvidenem 
obsegu. Tudi na investicijskem delu je bilo izveden načrtovan obseg, razen projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II (prolongacija 
odločitve o sofinanciranju iz kohezijskega sklada je povzročila zamik pričetka izvedbe v leto 2021).  
 
Na območju občine je bilo na dan 31. 12. 2020 po podatkih Statističnega urada RS1 155 registriranih gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov (8 subjektov 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. Na področju rokodelstva, katerega pomemben del predstavlja ravno 
suhorobarstvo oz. lesna galanterija, načrtuje občina ustanovitev rokodelske zadruge, čemur je v letu 2020 namenila pomemben 
del pozornosti pri pripravi na ustanovitev. Tako je bil jeseni 2020 izvedeno srečanje zainteresiranih za sodelovanje v nastajajoči 
zadrugi, kjer je bil predstavljen projekt in izvolitev iniciativne skupine za ustanovitev zadruge. Žal je bilo potrebno zaradi epidemije 
nekoliko spremeniti načrt in samo ustanovitev prolongirati v leto 2021. Občina ocenjuje, da bo z ustanovitvijo rokodelske zadruge 
uspela povezati razpršene obrtnike za prevzem večjih poslov, ob hkratni podpori pri dobavi proizvodnega materiala (lesnih 
asortimentov in iz njih narejenih polizdelkov) in potrebne opreme in strojev ter pri strokovni podpori (komerciala, inženirstvo, 
oblikovanje oz. dizajniranje itd.). 
 
Občina Sodražica ima zaradi relativno dobrega ekonomskega stanja doma in v okolici (zlasti Ribnica) dobro tudi socialno sliko. 
Stopnja brezposelnosti je že vrsto let nižja kakor je državno povprečje. Takšno izhodišče ter okoliščina, da domača ekonomija v 
občini ne temelji na tistih storitvenih dejavnostih, ki so bile najbolj prizadete zaradi epidemije (gostinstvo oz. turizem), je razlog, da 
epidemični ukrepi, razen nekaj izjem, niso kritično poslabšali ne ekonomske ne socialne slike. Kljub porastu brezposelnosti2, na 
katero je vsaj v delu vplivala epidemija in z njo povezani ukrepi, se razmerja niso porušila, saj je še vedno pod državnim 
povprečjem. Lahko pa imajo večji vpliv na ekonomsko in socialno sliko posledice epidemije in morebitna kriza v prihodnjih letih. 
Zato občina načrtuje v letu 2022 uvesti tudi podporni program za malo gospodarstvo, za poslovne subjekte, ki so bili zaradi ukrepov 
za preprečevanje širjenja Covid 19 zaprti oz. so imeli bistveno ovirano poslovanje, pa se predvideva kritje dela fiksnih stroškov iz 
občinskega proračuna v višini odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti, leto 2020 
 

  jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. 

Slovenija 8,2 7,9 8,0 9,1 9,3 9,2 9,2 9,1 8,6 8,6 8,6 8,9 

Sodražica 4,8 5,0 5,2 7,0 6,5 6,2 6,4 5,7 4,8 4,8 5,1 6,0 

 
 
 
 
 

                                                                 
1 Podatek je v času priprave poročila še neuraden. 
2 Decembra 2020 je bilo 61 oseb brezposelnih; 32 moških in 29 žensk. 
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Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti, leto 2020 
 

Občina   I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 

Slovenija   8,1 8,0 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Sodražica   4,9 5,0 5,5 5,7 5,8 5,9 5,9 5,7 5,7 5,6 5,6 

 
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu in je 
prikazana glede na stalno prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb. 
 
Registrirane brezposelne osebe: iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso samozaposleni, niso 
poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso 
upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so 
zmožni za delo, so prijavljeni na ZRSZ, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno 
zaposlitev, katero jim ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne 
brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 let starosti, pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. 
 
Občina Sodražica se zaveda razvojne vloge v tem prostoru, glede nato, da je območje odmaknjeno od osrednjih 
koridorjev in razvojnih osi države. Strategija razvoja občine temelji na treh stebrih. Prvi steber predstavljajo ljudje, 
njeni prebivalci. Z zagotavljanjem primerne ravni kakovosti javnih služb in programov, ki jih le-te izvajajo, se 
zagotavlja osebno in družbeno rast ter vsestranski razvoj posameznika in skupnosti. Občini je prvenstveno, da 
omogoči ustrezne pogoje za to. Drugi steber je postopna izgradnja in razvoj celotne infrastrukture. Znotraj tega 
stebra je prvi cilj izgradnja osnovne prometne, okoljske in družbene infrastrukture na podlagi postavljenih prioritet, 
ki temeljijo na nujnosti in v korekciji pragmatičnega načela zmožnosti (izvedbene, finančne itd.). Tretji steber 
predstavljajo programi, ki sledijo politiki dolgoročnega postopnega ekonomskega razvoja v smeri skupnosti, ki 
temelji na tradiciji, a usmerja pogled v zeleni digitalno pogojeni jutrišnji svet. Na temelju te strategija se določajo 
srednjeročni in kratkoročni plani. Zavedajoče se lastne finančne in 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.  
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POSEBEN DEL 
 
 Poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov občine za leto 2020 
 
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 8. redni seji dne 12.12.2019 (Ur.l. RS, št. 77/2019), potem pa je 
bil na 13. redni seji dne 10.12.20 (Ur.l. RS, št. 191/2020) sprejet še rebalans proračuna vmes pa je bilo po sklepu 
župana še nekaj prerazporeditev. 
Proračun za leto 2020 je bil pripravljen na osnovi izračuna primerne porabe in zneskov finančne izravnave za leto 
2020. 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 2020 je Občina Sodražica planirala prihodke v skupni višini  2.606.270 EUR, ki smo jih sicer z rebalansom 
nekoliko znižali (prolongiranje projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II), realizacija pa je znašala 2.332.848 EUR.  
Odhodki so bili predvideni v višini 2.551.478  EUR, z rebalansom znižani na 2.248.100, realizacija pa je znašala 
2.269.881 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 13. redni seji, 
10.12.2020 kot rečeno sprejel rebalans proračuna in z njim uskladili tako prihodke kot odhodke. Končna realizacija 
je bila nekoliko višja tako na prihodkovni, kakor na odhodkovni strani (0,80 – 1,00 %). 
 
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 2020. 
 
Nadzor nad izvajanjem proračuna vsako leto opravi tudi Nadzorni odbor Občine Sodražica, ki pregleda tako delovanje 
neposrednega uporabnika, kot tudi področja delovanja posrednih uporabnikov. V preteklih letih ta organ ni 
evidentiral bistvenih kršitev v finančnem poslovanju, je pa opozoril na nekaj manjših napak pri poslovanju občine, ki 
jih je občinska uprava odpravila. 
 
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.). 
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Urejanje Aleje 800. 
 
MONOGRAFIJA O SODRAŽICI 
 
Kot že omenjeno je v letu 2020 Občina Sodražica izdala obsežno monografija Sodraških 800. Delo, ki je nastajalo več let in pri 
katerem je sodelovalo več kot 40 avtorjev in še več drugih oseb kot ustni vir ali podali zanimiva gradiva in fotografije, predstavlja 
pomemben prispevek občine, ne le v okviru praznovanja 800 letnice prve pisne omembe Sodražice ampak temeljitejše preučitve 
položaja Sodražice skozi čas (zgodovinski pregled), kakor njeno mesto v sodobnem času. Knjiga je tako pomemben prispevek pri 
ohranjanju nematerialne dediščine območja in najobsežnejše strokovno oz. znanstveno delo, ki obdeluje naše kraje in življenje 
ljudi v zgodovini in danes. Delo je uredil profesor geografije in zgodovine mag. Ludvik Mihelič s pomočjo uredniškega odbora (9 
članov), pri pripravi (prevodi, oblikovanje) so sodelovale tudi domačinke. 
 

 
Monografija Sodraških 800, ki je izšla oktobra 2020 (levo). 

 
 

 
 
Predstavitev knjige Sodraških 800 1. 10.2020. 



INVESTICIJE IN (REDNA IN IZREDNA) VZDRŽEVANJA 
 
V leti 2020 so se nadaljevala in zaključila dela na okoljski infrastrukturi oskrbe s pitno vodo, saj občina že peto leto skupaj z 
občinama Kočevje in Ribnica izvaja in uspešno zaključila 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 2020 pa so se izvedla še zadnja dela (oprema 
oz. naprave na čiščenju vode). 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. 
 
V letu 2020 je občina izvedla tudi projekt SORIKO II, ki predstavlja dopolnitev osnovnega projekta. V okviru tega projekta sta bila 
zgrajena dva odseka vodovodnega omrežja v Zapotoku (Mali Zapotok) in na Hosti v Sodražici, s čimer smo omogočili priključitev 
na javni vodovod približno 30 občanom. Poleg vodovodne infrastrukture se je v okviru tega projekta obnovilo skoraj pol km 
občinskih cest in na novo asfaltiral odsek dostopne ceste do vodarne Globel, ki istočasno predstavlja tudi odsek javne poti med 
Sodražico in Globeli v dolžini dobrega kilometra.   
 
Poleti 2020 je bil izveden projekt postavitve javne razsvetljave na Cesti Notranjskega odreda. Občina je v letu 2020 izvedla več 
manjših projektov na cestni in okoljski infrastrukturi (obnovo kanalizacijskega omrežja).  
 
Jeseni je JP Hydrovod izvedel tudi navezavo dodatnih vodnih vrtin na območju Izberja in Podgoro na novozgrajeno omrežje 
SORIKO. S tem je tudi Sodražica pridobila poleg ene vrtine, iz katere se je črpalo vodo že v času graditve SORIKO še dodatne 3 
vrtine, s čimer se zagotavlja dolgoročno stabilen vodni vir in kakovost pitne vode. 
 

 
 
Gradnja novega vodovoda v Malem Zapotoku. 
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Navezave vrtin v Izberju na novo vodovodno omrežje jeseni 2020. 
 
 
Dobro tretjino sredstev investicijskega proračuna pa smo namenili za študije izvedljivosti projektov in za pripravo samih projektnih 
dokumentacij. Nekaj sredstev smo namenili tudi obnovi in investicijskemu vzdrževanju objektov v lasti občine, zlasti na zdravstveni 
postaji, kjer smo z nadstrešnico pokrili teraso in vhodni del objekta, s čimer smo dolgoročno preprečili zamakanje meteorne vode. 
V stavbi osnovne šole pa smo v času drugega vala izvedli prvi del sanacije in obnove svetil. 
 
Poleg navedenega se je v zimskem času 2019/2020 izvedla obsežna vzdrževalna dela na občinski prometni infrastrukturi (urejanje 
odvodnjavanj in brežin, obrezovanje zarasti in postavitev prometne signalizacije itd.). V letu 2020 se je izvedlo tudi nekaj geodetskih 
odmer občinskih cest in javnih poti (obstoječe površine cest na območju Peska, Hoste in Jelovca), kar je podlaga in pogoj za 
nadaljevanje postopkov odkupa zemljišč, kjer poteka občinska prometna infrastruktura.  
 
Konec avgusta in v začetku oktobra sta tudi naše kraje, enako kot del države. Prizadeti je bil zahodni del občine, to je območja 
Žimarice, Podklanca in Globeli, v manjši meri vasi na Gori. Ujmi sta povzročili naglo povišanje vodostajev vodotokov in 
hudournikov, ki so naredili kar nekaj škode na lokalni cestni infrastrukturi ter na zasebnih zemljiščih, v manjši meri tudi na objektih 
(zalitje kleti in pritličji). Takoj so se vključile cestna služba JKP Komunale Ribnica in pristojna PGD, ki so odstranila ovire na cestah 
in uredile prehodnost cest ter nudili potrebno pomoč posameznikom (črpanje vode, odstranjevanje naplavin). Občina je nato 
pritegnila k sanaciji pristojne vodne službe (DRSV in koncesionarja), ki so pristopile k izvedbi sanacije zlasti na vodotoku Bistrica 
v Podklancu in Perilščici v Žimaricah. Občina je namenila za odpravo posledic ujm sredstva iz proračunske rezerve oz. s 
prerazporeditvijo. 
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Poplave konec avgusta 2020 v Zamostcu in Sodražici 
 
 

 
 
Naplavine po neurju v Podklancu v začetku oktobra 2020. 
 



 
 
 

 
 
Gradnja novega vodovoda in obnova ceste na Hosti. 

 

 

 
 

 
 
Asfaltiranje občinske ceste na Sedlo. 

 
 
Na področju t.i. družbene infrastrukture pa je bila v letu 2020 največja pridobitev novi prostori splošne knjižnice. Dosedanji prostori 
v stavbi občine niso ustrezali osnovnim pogojem za delo in razvoj knjižnične dejavnosti in spremljajočega programa. Že pred leti 
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smo načrtovali selitev knjižnice, v letu 2020 pa smo jo tudi realizirali. Tako se je enota splošne knjižnice, ki deluje v okviru Miklove 
hiše Ribnica preselila v prenovljeno pritličje nekdanje zadružne trgovine. Stavbo je odkupila občina in jo v prihodnosti želi prenoviti. 
Za vmesni čas pa je prostor delno prenovila in ga namenila knjižnici in galeriji. Projekt je temeljil tudi na načelu trajnostnega razvoja, 
saj smo uporabili pri opremi že uporabljeno, a obnovljeno pohištvo iz knjižnice Radovljica. Občinski svet je stavbo sicer poimenoval 
Krekov dom, galerijo pa Galerijo Franceta Goršeta.  
 

 
 
Odprtje novih prostorov splošne knjižnice v Sodražici konec avgusta 2020. 
 
Poleg navedenih investicijskih projektov je v letu 2020 občina sodelovala z DRSI pri pripravi projekta Obnova državne ceste in 
ureditev pločnikov v Žimaricah. Poleti 2020 je občina z državo podpisala sofinancerski sporazum. V jeseni se je izvedel večji del 
še manjkajočih zemljišč za pločnike. Direkcija pa je izpeljala javno naročilo izvajalca gradbenih del in inženirja (nadzor).   
 
. 
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Podpis Sofinancerskega sporazuma med državo (zanjo državni skretar Aleš Mihelič) in občino (zanjo župan mag. Blaž Milavec) o 
izvedbi projekta Obnova državne ceste in izgradnja pločnikov v naselju Žimarice julija 2020. 
 
 

 
 
Novo postavljena javna razsvetljava na cesti Notranjskega odreda v Sodražici. 
 
 



 

 
 
 
Gredanje in asfaltiranje občinske ceste v Malem Zapotoku. 

 
Aktivnosti so potekale tudi na drugih projektih kot je projekt Krošnjarske kolesarske poti, pešpot med Sodražico in Zamostcem, 
rekonstrukcija križišča v Vinicah, rekonstrukcija občinske ceste Vagovka – Kržeti itd.  
 
V letu 2020 so se nadaljevala tudi dela na telekomunikacijskem omrežju. Čeprav občina ni nosilec te javne službe pa tesno sodeluje 
in spodbuja opremljanje naših krajev s sodobno telekomunikacijsko infrastrukturo (optična širokopasovna omrežja). Tako se je 
lansko leto izvedla gradnja optičnega omrežja (zamenjava bakrenih žic z optiko) na območju Podklanca, Gore in dela Žimarice, 
Slemenske in Podgorske ceste v Sodražici). Delno so se izvedla pripravljalna dela tudi na območju Vinic, Zapotoka in Sinovice. 
Telekomunikacijski operaterji navedeno omrežje opremljajo v delu sami, delno pa uporabljajo položeno cevno kanalizacijo, ki je 
bila vgrajena v so polaganju ob občinskih investicijah. 
 
Financiranje javne porabe je občina izvajala tekoče na vseh področjih, za katere je zadolžena in odgovorna. S tekočim 
financiranjem dejavnosti in programov občina zadovoljuje potrebe vseh generacij občanov, od najmlajših do najstarejših in ustvarja 
pogoje za enakomeren razvoj vseh delov občine. 
 
Občina Sodražica je v letu 2020 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 podprla 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.). V letu 2020 
se je zaključilo tudi sofinanciranje obnove gasilskega doma v Zamostcu. Občina Sodražica je v letu 2020 sofinancirala tudi nakup 
novega reševalnega vozila za ZD Ribnica in nov avtomobil za opravljanje nege na domu za CSD Ribnica. 
 



  

 
 
 
Predaja vozil za nego na domu in  NMP, ki jih je sofinancirala 
občina Sodražica, novembra oz. decembra 2020.

 

 
 
Obnova gasilskega doma v Zamostcu. 
 
 
Občina Sodražica je kljub epidemiji podpirala tudi prizadevanja in dejavnosti na področji vzpodbujanja medgeneracijskega 
povezovanja in aktivnosti prebivalstva v različnih starostnih skupinah. 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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JAVNO ŽIVLJENJE 
 
V letu 2020 je zaradi epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa bila odpovedana večina rednih oz. tradicionalnih 
prireditev in dogodkov. Enako nismo uspeli izvesti tudi jubilejnega programa, razen izida oz. predstavitve monografije ob 800 letnici 
prve pisne omembe Sodražice. Kljub temu smo v juniju s pomočjo veteranov vojne za Slovenijo (OZZVS Ribnica in Sever) ter 
gasilcev izvedli vsaj mašo za domovino s priložnostno slovesnostjo v parku samostojnosti, kjer je bil slavnostni govornik Franc 
Mihelič, predsednik veteranskega združenja Ribnica. 
 
 

 

Maša za domovino je eden redkih dogodkov, ki so bili lahko 
izvedeni v letu 2020. 
 
 

 

 
Namesto Tržnega dne 2020 le zunanja razstava 15. let 
Tržnih dni.



 Obisk ruske delegacije in polaganje venca pri spomeniku padlih na sodraškem pokopališču junija 2020. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tudi božično-novoletni čas je minil brez javnih dogodkov in prireditev. Praznično vzdušje se je odražalo navzven le preko postavitve 
jaslic in okrasitve z lučkami. 
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EPIDEMIJA 
 
Leto 2020 je leto epidemije novega korona virusa Covid 19. Občina Sodražica in Civilna zaščita (v nadaljevanju CZ) sta budno 
spremljali dogajanje na državni ravni in se že v tednu pred razglasitvijo epidemije dvakrat sestali. Aktivnosti so se pospešeno 
odvijale po razglasitvi epidemije.  
 
Marca je bil aktiviran občinski štab civilne zaščite, ki je ves čas epidemije spremljal razmere. Ustanovljena sta bila centra za pomoč 
občanom pri dostavil živil in zdravil in v prvem valu tudi center za pomoč pri varstvu otrok. Center za pomoč občanom pri dostavi 
živil in zdravil je bil v prvem valu aktiviran približno desetkrat. Deloval je s pomočjo prostovoljcev pod koordinacijo direktorice 
občinske uprave. V tem času smo intenzivirali sodelovanje in komunikacijo z vodstvom zdravstvenega doma iz Ribnice, vodstvom 
CSD Enota Ribnica in Policijsko postajo Ribnica. V času epidemije na območju občine ni bilo zaznati posebnih odstopanj v 
razmerah, razen nekaj socialnih težav, ki so imele izvor že v predhodnih stanjih, epidemične razmere so jih le dodatno okrepile. 
Preko CSD ali humanitarnih organizacij je bilo potrebno nuditi nekoliko več materialne in tudi druge pomoči kot v preteklosti, a ne 
bistveno več. V času prvega vala je občina s pomočjo prostovoljcev (MKS, Šedržanke) organizirala tudi izdelavo zaščitnih mask. 
V tem času se je izkazalo, da je aktivacijski potencial prostovoljcev za pomoč na ravni občine dober. Opažamo pa da ta moč sloni 
bolj kot ne na ozkem krogu sicer družbeno vpetih posameznikov in na organizacijah (PGD-ji, LD, MKS, DU in TD s sekcijo 
Šedržanke). 
 
Sprejeti so bili naslednji ukrepi oz. izvedene aktivnosti: 
 

- Po sestanku CZ je 11. 3. 2020 župan izdal sklep o ukrepih za preprečevanje širjenja virusa COVID 19, ki veljajo na 
območju Občine Sodražica od srede 11. 3. do 31. 3. 2020 oz. do preklica, in sicer je pozval občane, da dosledno 
spoštujejo navodila, podana na nacionalnem nivoju, ter da še posebej posvetijo pozornost higieni, predvsem umivanju 
in razkuževanju rok ter prezračevanju prostorov. V prostorih, ki so v lasti Občine Sodražica (športna dvorana, telovadnica 
pri OŠ, šola) in v prostorih gasilskih društev so bile odpovedane vse prireditve, razen že napovedanih športnih tekmovanj, 
ki pa naj bi se izvedle zaprte za obiskovalce. Društvom in klubom, ki so načrtovali občne zbore, se je priporočilo, da jih 
odpovejo oz. prestavijo na kasnejši datum. 

- 12. 3. 2020 se je ponovno sestal celoten štab Civilne zaščite Občine Sodražice, ki so se mu pridružili predstavniki 
nekaterih drugih institucij (Osnovna šola in vrtec, Zdravstveni dom Ribnica, JKP Komunala Ribnica). Sprejeti so bili 
naslednji ukrepi: 1. Od petka, 13. 03. 2020, se tako zapre Športna dvorana in Dvorana OŠ za vse dejavnosti do preklica. 
2. Od ponedeljka 16. 03. 2020 se organizira v prostorih šole in vrtca nujno varstvo otrok. Prednost imajo otroci staršev, 
zaposlenih v ključnih institucijah in kritični infrastrukturi (zdravstvo, šolstvo, Policija, CZ, preskrbovalne službe itd.). 3. 
Omeji se vstopanje v prostore občine in prepove se vsakršne javne dogodke na območju občine, razen povezanih z 
delovanjem državnih in občinskih služb ter tistih, ki so izrecno dovoljeni (poroke, pogrebi, verski obredi itd.). 4. Pristojnim 
službam občine in občinskega štaba CZ se naloži zagotovitev potrebnih zalog za preskrbo prebivalstva in ustrezno 
opremo pristojnih služb v primeru moten preskrbe prebivalstva. Zasebnim dejavnikom (trgovine, pekarna, mesnica, 
gostilne itd.), ki delujejo na različnih področjih oskrbe prebivalstva se priporoči pripravljenost in primerno založenost za 
primere motene preskrbe. 

 
V času po razglasitvi epidemije sta Občina in Civilna zaščita poskrbeli za vse potrebne aktivnosti in ukrepe, ki so pripomogli k 
spoštovanju vladnih ukrepov, lajšanju življenja prebivalcev zaradi številnih omejitev in ogroženosti zaradi epidemije. 
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Prostovoljci pri izdelavi zaščitnih mask aprila 2020. 
 
 
Občina Sodražica in občinska Civilna zaščita sta budno spremljala dogajanje tudi v jesenskem valu epidemije. Tokrat smo se 
soočili z okužbami tudi v lokalnem okolju in se tudi pravočasno odzvali na situacijo.   
 
Štab Civilne zaščite, Občina Sodražica in predstavniki ZD Ribnica ter OŠ Sodražica so se sestali 15. 10. 2020, ko je bilo 
ugotovljeno, da je glavno žarišče okužb v Osnovni šoli Sodražica. V karanteni je bil en razred, v tistem tednu je bil zaprt tudi en 
oddelek vrtca pri OŠ Sodražica. Na sestanku 27. 10. 2020 so sodelujoči (poleg že navedenih so sodelovali še: predstavnica CSD 
in predstavniki PP Ribnica) ponovno pregledali aktualno dogajanje ter preverili izvajanje aktivnosti na terenu.  
 
 

 
 
Utrinki izdelave zaščitne opreme spomlad 2020. Prostovoljec pri dostavi hrane občanom na dom. 
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Prostovoljke, ki so se pridružile akciji izdelave zaščitnih mask. 
 
 
Na lokalni ravni so bili s strani Civilne zaščite in Občine Sodražica sprejeti naslednji ukrepi: 
Z dnem 15. 10. 2020 do preklica sta bili zaprti Športna dvorana Sodražica in telovadnica pri OŠ za vse dejavnosti, razen za tiste, 
ki so s strani vlade RS izrecno dovoljene, ter za potrebe izobraževalnega programa Osnovne šole. Do nadaljnjega se je odpovedalo 
vse javne dogodke (prireditve, srečanja, sestanki) na območju občine, razen tistih, povezanih z delovanjem državnih in občinskih 
služb ter tistih, ki so izrecno dovoljeni (pogrebi, verski obredi itd.). Omejilo se je obiskovanje Enote knjižnice Sodražica, ki od 16. 
10. 2020 do preklica izvaja izposojo knjig v Sodražici brezkontaktno, po predhodnem naročilu po telefonu oz. e-pošti. Omejilo se 
je tudi vstopanje v prostore občine Sodražica. 
Ponovno je bil vzpostavljen Center za pomoč pri dostavi osnovnih potrebščin občanom, ki nimajo drugih možnosti oskrbe. Na poziv 
se je javilo 10 prostovoljcev, dogovorjene so bile dobave preko KGZ Market Sodražica in Komunale Ribnica d.o.o.. 
Od 27. 10. 2020 do vključno 6. 11. 2020 je bila prepovedana kakršna koli prodaja na Pokriti tržnici Sodražica. Na občane je bil ob 
občinskem prazniku poslan tudi apel Občine Sodražica – Občinskega štaba CZ in župana k doslednemu spoštovanju odrejenih 
predpisov, še posebno odrejenih karantenah, k uporabi zaščitnih sredstev in izogibanju nepotrebnim medsebojnim stikom in 
druženju. 

 
Župan je ob hitrem širjenju okužb v šolskem okolju, po posvetu s strokovnimi službami in poveljnikom občinske Civilne zaščite, 16. 
10. 2020, omejil vstop in gibanje v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica. Z zaprtjem šole se je pričelo izvajanje pouka na 
daljavo. Teden dni kasneje so bile šole zaprte v celotni državi z državnim odlokom. Država je odredila tudi zaprtje vrtcev, razen 
če lokalna skupnost določi izjeme. Tako je župan 23. 10. 2020 izdal sklep, s katerim je v vrtcu zagotovljeno nujno varstvo.  
 
Na podlagi odredbe vlade RS o zagotavljanju toplega obroka za učence in dijake, ki izpolnjujejo določene dohodkovne kriterije, je 
bil na spletni Občine objavljen poziv k prijavi na brezplačni topli obrok. OŠ Sodražica je preko e-asistenta poziv posredovala vsem 
učencem OŠ Sodražica.  
 
Pouk na daljavo poteka preko MS Teamsov in  skladno z navodili. V šoli so izvedli anketo med starši, ki se delo ocenili kot zelo 
dobro in pohvalili, da je tokraten način dela boljši kot v spomladanskem času. Pohvali so tudi pedagoško delo posameznih učiteljev, 
odzivnost in komunikacijo. Vsi učitelji so delali od doma. Šola je učencem razdelila več računalnikov iz lastnih zalog oz. so jih dobili 
za potrebe šolanja na daljavo s strani Ministrstva. Dodatno so dvema družinama z več učenci oddali tudi dva donirana računalnika 
(donacija je potekala preko Občine).  
 
Glede pomoči na domu so bila s strani države dana navodila glede zaščitne opreme delavk ter razkuževanja vozila. Rešitve za 
izpolnjevanje priporočil se iščejo skupaj z Občino Ribnica. 
Center za pomoč občanom v jesenskem delu ni prejel naročil, tako da tudi prostovoljcev ni bilo potrebno vpoklicati. Za prvo pomoč 
so bili na voljo delavci, ki so sicer zaposleni na Komunali Ribnica za potrebe Športne dvorne Sodražica. V OŠ so pripravljali za 
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občane nekaj kosil dnevno (osebni dogovor s posamezniki). Prostofer v 2. valu deloval nemoteno, ob upoštevanju priporočil, ki sta 
jih pripravila NIJZ in Zavod Zlata mreža, ki je nosilec programa Prostofer. 
 
Lekarna in ambulante Zdravstvenega doma sta delovali ob spoštovanju vseh ukrepov ter priporočil NIJZ. 
 
S strani Občinske uprave so se dnevno posredovala poročila o dogajanju v občini na Upravo za zaščito in reševanje. Na podlagi 
dogovora z gasilskimi društvi se je izvedlo naročilo zaščitne opreme za gasilce za primer intervencije v času epidemije.  
V teku je tudi izdelava ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju občine Sodražica, izdelan pa je tudi občinski 
delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma  pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za občino Sodražica. 
 
Občinska uprava je delala pretežno na sedežu Občine, saj so zagotovljeni vsi varnostni pogoji  (zaščitna oprema, razdalja med 
zaposlenimi, razkuževanje prostorov, zračenje,…). S strankami smo poslovali preko elektronske pošte in telefona, po predhodnem 
dogovoru v nujnih primerih pa tudi na sedežu Občine. Tudi seje delovnih teles so bile v novembru organizirane preko 
videokonferenc. Enako tudi redna seja občinskega sveta v začetku decembra je potekala preko videokonference na daljavo. 
 
 

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.  
 
V letu 2020 nismo izvedli izmed načrtovanih projektov projekt Oskrba s pitno vodo Sodražica II. Ta projekt je zastavljen na 
sofinanciranju z državnimi in evropskimi sredstvi. Občina je že v letu 2019 pripravila projekt in ga prijavila na razpis za regionalni 
razvoj. V letu 2020 smo ga na podlagi usmeritve pristojnega ministrstva (MOP) »prerazpisali« na kohezijski program in vključili v 
že odprti in iztekajoči SORIKO kot dodatek. S tem so se nam nekoliko poenostavili postopki in zmanjšal obseg potrebne 
dokumentacije, a je podaljšalo postopek odobritve pomoči. Pričakujemo odobritev sofinanciranja v letu 2021, ko naj bi začeli tudi 
z izvedbo projekta. 
 
Pomemben premik se je zgodil tudi v postopku sprejemanja OPN, ki povzroča predvsem težave pri nekaterih občanih, ki načrtujejo 
na podlagi podanih pobud možnost investiranja na nekaterih lokacijah, kjer so predvidene spremembe namembnosti. A s 
pridobljenim soglasjem DRSV smo premostili najtežjo oviro na poti do sprejema OPN.  
 
Zaradi epidemije oz. ukrepov za preprečevanje širitve ni bilo mogoče izvesti večine načrtovanih prireditev in dogodkov. Vsaj v delu 
so bili odpovedane tudi druge oblike sestajanja oz. srečevanja ljudi (zbori občanov, vaški odbori v širši sestavi, okrogle mize in 
različne predstavitve itd) 
 
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. 
 
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 2020 je bila notranja revizija izvršena. Izvedlo jo je podjetje Revisa revizija in svetovanje Marjan Gazvoda s.p. 
iz Novega mesta, ki smo ga izbrali kot zunanjega revizorja. Prav tako bo poslovanje za leto 2020 pregledal Nadzorni odbor Občine 
Sodražica. 
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Prihodnost je bolj svetla: sprejem odličnih učenk in učencev skozi vseh devet let OŠ junija 2020. 
 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Letno poročilo bo predloženo Občinskemu svetu Občine Sodražica skupaj z zaključnim računom za leto 2020.  
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 
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2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskega dokumenta in odraža razvojno politiko občine na področju 
investicijskih izdatkov, državnih pomoči in evropskih razvojnih sredstev za naslednja štiri leta. Načrt predstavlja razvojne naložbe 
in projekte v občini. V NRP so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči, katere je smiselno vključiti v 
proračun, če so poznani viri financiranja (občinski proračun, državni proračun , evropski razvojni skladi, drugi viri ...). 
 
V NRP se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih ki so razdelani po: 
posameznih projektih  
letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in  
virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
 
Načrt razvojnih programov Občine Sodražica za obdobje 2020 - 2024  zasleduje razvojne usmeritve občine, ki temeljijo na 
izboljšanju infrastrukturne oskrbe občank in občanov.  
 
Načrt razvojnih programov zasleduje zlasti cilje izboljšanja razmer v okolju in prometne varnosti ter cilje razvoja našega 
gospodarstva in turizma in ureditve stanovanjskih oziroma bivalnih potreb občank in občanov ter možnosti za ustrezne rekreacijske 
in prostočasne dejavnosti. 
 
V tabelah so podrobneje predstavljeni posamezni projekti investicij, njihove finančne konstrukcije, viri financiranja, finančni in 
izvedbeni terminski načrti oziroma časovnice ter opisi namenov in ciljev, ki jih zasledujejo posamezni projekti (priloga). Po 
pomembnosti se navedene investicije v NRP delijo na redne – prioritetne, redne in rezervne oziroma alternativne. Po programih 
pa se delijo na investicije z naslednjih področij: 
 
Obramba in ukrepov ob izrednih dogodkih, 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 
Varovanje okolja in naravne dediščine, 

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

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

 
 
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. 
 

PROJEKT_ID PROJEKT_NAZIV VREDNOST
DATUM
ZAČETEK

DATUM
KONEC VIR_ID Leto 2020

OB179-07-0002 Manjši odseki 330.339 1/1/2007 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva10.180           
OB179-07-0005 Vzdrževanje sakralnih objektov185.200 1/1/2007 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva2.500              
OB179-07-0010 Investicije v opremo ZD 206.772 1/1/2007 12/31/2030 PV - Transfer iz državnega proračuna9.300              
OB179-07-0010 Investicije v opremo ZD 206.772 1/1/2007 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva11.151           
OB179-07-0010 Investicije v opremo ZD 206.772 1/1/2007 12/31/2030 PV - Domači partnerji12.500           
OB179-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO25.409.348 1/1/2010 12/31/2021 PV - Transfer iz državnega proračuna44.626           
OB179-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO25.409.348 1/1/2010 12/31/2021 PV - Lastna proračunska sredstva46.701           
OB179-07-0028 Investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov320.310 1/1/2008 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva1.673              
OB179-08-0001 Nakup opreme in prostorov89.094 1/1/2006 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva5.529              
OB179-08-0002 Nakup gasilske opreme 138.796 1/1/2008 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva6.000              
OB179-09-0002 Javna razsvetljava 215.721 1/1/2009 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva42.476           
OB179-09-0003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest644.034 1/1/2009 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva7.687              
OB179-09-0006 Nakup stavbnih zemljišč 829.052 9/1/2009 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva11.161           
OB179-09-0007 Nakup stavbnih zemljišč 247.881 9/1/2009 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva4.051              
OB179-09-0008 Projektna dokumentacija 462.429 1/1/2008 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva18.777           
OB179-09-0010 Investicije v OŠ Sodražica 193.545 1/1/2009 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva8.247              
OB179-09-0011 Miklova hiša - nabava knjig129.125 1/1/2009 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva4.000              
OB179-09-0012 Investicije v Vrtec Sodražica169.186 1/1/2009 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva1.514              
OB179-10-0009 Obnova državne ceste in pločnikov v Žimaricah490.001 1/1/2008 12/31/2023 PV - Lastna proračunska sredstva7.018              
OB179-13-0002 Investicijsko vzdrževanje okoljske infrastrukture182.578 1/1/2013 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva8.033              
OB179-13-0003 Nakup in preureditev poslovne zgradbe - ZADRUGA1.021.940 1/1/2014 12/31/2025 PV - Lastna proračunska sredstva14.692           
OB179-14-0007 Agromelioracija Gora 251.375 1/1/2016 12/31/2022 PV - Lastna proračunska sredstva1.200              
OB179-15-0004 Sofinanciranje malih čistilnih naprav24.000 1/1/2016 12/31/2024 PV - Lastna proračunska sredstva1.300              
OB179-17-0003 Obnova domov PGD 115.000 1/1/2017 12/31/2024 PV - Lastna proračunska sredstva15.116           
OB179-18-0001 Oskrba s pitno vodo Sodražica II506.600 1/1/2018 12/31/2022 PV - Lastna proračunska sredstva5.900              
OB179-18-0003 Balinišče Sodražica 58.000 1/1/2019 12/31/2021 PV - Lastna proračunska sredstva4.013              
OB179-19-0002 Servisna cesta LOGO-POS 80.500 1/1/2019 12/31/2020 PV - Lastna proračunska sredstva25.500           
OB179-19-0013 Oprema občinski svet 8.164 1/1/2019 12/31/2030 PV - Lastna proračunska sredstva161                 
OB179-19-0015 Infrastrukture društev 30.000 1/1/2019 12/31/2025 PV - Lastna proračunska sredstva4.000              
OB179-20-0001 Oskrba s pitno vodo SORIKO II157.223 1/1/2020 12/31/2021 PV - Lastna proračunska sredstva10.459           
OB179-20-0001 Oskrba s pitno vodo SORIKO II157.223 1/1/2020 12/31/2021 PV - Transfer iz državnega proračuna118.394         
OB179-20-0002 Aleja 800 14.219 10/1/2020 12/31/2020 PV - Lastna proračunska sredstva14.219           
OB179-20-0005 Avtomobil pomoč na domu 4.257 1/1/2020 12/31/2020 PV - Lastna proračunska sredstva4.257              
OB179-20-0007 Vrtina Gora 3.900 1/1/2020 12/31/2023 PV - Lastna proračunska sredstva1.900              

484.234         
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11.104.679 ; 79%

386.593 ; 
3%

128.889 ; 1%
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9.036 ; 0%
28.155 ; 0%

68.808 ; 1%

34.405 ; 0%

444.771 ; 3%

6 ; 0%

aktiva bilance stanja

00 NEOPREDMETENA
DOLGOROČNA SREDSTVA

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
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DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Stanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 je znašalo 11.395.272 EUR in so razdeljena: 
 

  Dolgoročne premoženjske pravice (003,005,010) v znesku 1.236 EUR 
 Zemljišča (020) v znesku 774.211 EUR, 
 Gradbeni objekti (021,031) s sedanjo vrednostjo  9.930,347 EUR, 
 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (04,05) s sedanjo vrednostjo 386.593 EUR, 
 nepremičnine, ki se pridobivajo (023), v vrednosti 400.120 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 2020  povečala zaradi novih investicij in zmanjšala za obračunano 
amortizacijo in odpis. 
Nabave OS so razvidne iz spodnje tabela: 

19.453 ; 
0%

195.811 ; 1%

33.028 ; 0%196.938 ; 2%

121.675 ; 1%

56 ; 0%

124.990 ; 1%

12.716.156 ; 90%

2.677 ; 0%

676.309 ; 5%
14.021 ; 0%

pasiva bilance stanja

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

23 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČR

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČR

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

28 NEPLAČANI PRIHODKI

90 SPLOŠNI SKLAD
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Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb (06) znaša 129.208 EUR in vsebuje v deleže javnih in zasebnih podjetij: 
 IP Ribnica 312 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 2020 ni spreminjala. 
 
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje (09) znašajo 1.894.533 EUR. Prejemniki teh sredstev so: 

 Javni zavod OŠ Sodražica 1.277.949 EUR, 
 Lekarna Ribnic 57.755 EUR, 
 Zdravstveni dom Ribnica 558.830 EUR. 
 

Sredstva dana v upravljanje, so se povečala za nove nabave in zmanjšala za obračunano amortizacijo. 
  
KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Dobroimetje na računih (11) v znesku 9.035,94 EUR. To so sredstva, ki bodo porabljena v letu 2021 za poplačilo obveznosti iz 
leta 2020.  

 
Kratkoročne terjatve do kupcev (12) v znesku  28.155 EUR. 
Predstavljajo neplačane terjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020.  
 
 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (14) 68.807 EUR, predstavljajo terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. 
  
Druge  kratkoročne terjatve (17) v znesku  34.405 EUR. 
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za neplačane terjatve iz naslova terjatev za JFP in terjatve za DDV. 
 
Neplačani odhodki (18) v vrednosti 444.771 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 2020 in zapadejo v plačilo v letu 2020 (npr. decembrske plače izplačane v januarju, 
sejnine, prispevki edinega vira….) 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (21) v višini  19.453 EUR, predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in 
dajatev v zvezi z zaposlitvijo za december 2020, ki so bile izplačane v  januarju 2021.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (22) v znesku 195.811 EUR so obveznosti iz naslova tekočih in investicijskih 
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021. 
Nekaj večjih obveznosti do dobaviteljev je razvidno iz spodnje tabele: 

 
 
 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (23) v višini 33.028 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 2020 
izplačane v letu 2021. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (24) v znesku 196.938 EUR, so obveznosti do 
proračunskih uporabnikov iz naslova tekočih obveznosti, ki so že nastale in  zapadejo v plačilo v letu 2021. 
 
Nekaj večjih obveznosti do proračunskih uporabnikov je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Stolpec1 Stolpec2 

OŠ DR.IVANA  PRIJATELJA SODRAŽICA    152.456,80 

CUDV DRAGA    15.699,18 

KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA    3.953,00 

VRTEC RIBNICA    3.709,50 

PRIZMA PONIKVE   POSEBNI SOCIJALNO VARSTVENI ZAVOD 3.369,87 

DOM UPOKOJENCEV IN OSKR.IMPOLJCA    3.121,77 
 
Neplačani prihodki (28) v znesku 124.990 EUR, predstavljajo fakturirane in še neplačane prihodke iz naslova zaračunanih 
storitev, ki zapadejo v plačilo v letu 2021. 
 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Splošni sklad (90) v znesku 12.716.156 EUR izkazuje znesek lastnih virov sredstev, in sicer: 

 sklad za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva v znesku (9000) 11.492.509 EUR 
 splošni sklad za finančne naložbe (9001)  128.889 EUR  
 sklad za sredstva dana v upravljanje v znesku (9003) 1.894.533 EUR 
 splošni  sklad za drugo  v znesku (9009) -799.775 EUR. 
 

Rezervni sklad (91) v vrednosti 2.677 EUR. 
Predstavlja rezervo oblikovano na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah. V rezervni sklad je bilo v letu 2020 izločenih 3.000,00 
EUR, porabe pa 8.932 EUR za sanacijo cest po neurju. 
  
Dolgoročne finančne obveznosti (96) v vrednosti 797.984 EUR, iz tega konta je razvidno stanje dolgoročnega zadolževanja 
občine. Občina se je v letu 2020 zadolžila za 59.197 EUR to so povratna sredstva na osnovi 23.člena in odplačevala je glavnice 
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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 22.614 EUR. 
Skupaj je bilo v letu 2020 odplačanih dolgoročnih kreditov 115.810 EUR. 
 
Druge dolgoročne obveznosti (97) v vrednosti 14.021 EUR. 
To so obveznosti do Komunale Ribnica iz naslova prenosa javne infrastrukture na občino. 
 
Vsi zneski in indeksi ter primerjave posameznih postavk bilance stanja na dan 31.12.2020 v primerjavi z bilanco stanja na dan 
31.12.2019, 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 31.12.2020 9.035,94 

013797777000065 ZAKL.PODR.EZR OBČINE SODRAŽICA 31.12.2020 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 2020 povečala za nove nabavi in zmanjšala za obračunano 
amortizacijo. Povečanja in zmanjšana so razvidna iz spodnje tabele. 

Naziv 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Zman
jšanj

e 
naba
vne 

vredn
osti 

Zma
njšan

je 
popr
avka 
vredn
osti 

Amortiza
cija 

 
Neodpisan
a vrednost 

(31.12.) 
II. Neopredmetena 

sredstva in 
opredmetena osnovna 

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

13+714+715) 

10.198.713 2.604.168 3.831.357 2.148 2.148 333.513 11092.388 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 

0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga 
neopredmetena 

sredstva 

2.431 952 0 0 0 243 1.236 

D. Zemljišča 665.034 0 10.940 0 0 0 676.975 

E. Zgradbe 8.924.712 2.265.185 3.568.037 0 0 297.217 9.930.347 

F. Oprema 606.536 338.031 154.142 2.148 2.148 36.053 386.594 

 
 
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. 
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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 1.277.949 EUR, 
 Lekarna Ribnica 57.755 EUR, 
 Zdravstveni dom Ribnica 558.830 EUR. 

 
2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  

 
Neplačane terjatve (12,14), ki zapadejo v plačilo v letu 2021 znašajo 96.962 EUR.  
 
2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (21) v višini  19.453 EUR, predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač in 
dajatev v zvezi z zaposlitvijo za december 2020, ki so bile izplačane v  januarju 2021.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (22) v znesku  195.811 EUR so obveznosti iz naslova tekočih in investicijskih 
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021. 
  
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (23) v višini 33.028 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 2020 
izplačane v letu 2021. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (24) v znesku 196.938 EUR, so obveznosti do 
proračunskih uporabnikov iz naslova tekočih obveznosti, ki so že nastale in  zapadejo v plačilo v letu 2021. 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev (26) v znesku 56 EUR, to so obveznosti za obresti od najetih kreditov ki zapadejo v 
plačilo v letu 2021 
 
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. 
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2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

 
Uvod in razkritje računovodskih pravil 
 
 
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. 
 
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 2020 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). 

 
Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
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. 2020 77.425,04 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. 2020 (v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  
Denar na računu EZRO 77.425,04 
Nočni depoziti   
Skupaj 77.425,04 

 
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 9.035.94 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 68.389,10 
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Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 77.425,04 

4. Zakladniški podračun občine         0,00 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 77.425,04 
 
Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih  terjatev ter obveznosti 
 
Stanje ne zapadlih obveznosti znaša 77.425,04 € in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU  za stanja podračunov (konti skupine 
24) . 
 
Stanje ne zapadlih terjatev znaša 0 €. 
 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih 

sredstev na ZP 
 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 
 
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 
7102 Prihodki od obresti  

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

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

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

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0 
 
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  
  
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,  ZP in računu EZRO (v eurih) 

Vrsta računa Stanje na dan 
31. 12. 2019 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2020 
(2) 

Sprememba stanja denarnih 
sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 36.169 77.425 +41.256 
ZP 0   0,00  
EZRO 36.169 77.425  +41.256 
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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 
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2.6.2. Razpolaganje s stvarnim premoženjem občina 
 
V letu 2020 so bila glede na sklep o razpolaganju nepremičnega premoženjem prodana naslednja zemljišča: 
 
 
 
 
 
V letu 2020 so bila glede na sklep o pridobivanju nepremičnega 
premoženja odkupljena naslednja zemljišča: 
 

Parc. št.  Površina na m2 k.o.  
414/2 37 

1619-Sodražica 
 
 
 

413/2 49 
1070/2 21 
1055/3 5 
3382  14 
3389 59 
1043/3 56 
423/4 25 

1620-Žimarice 
 
 

2184 88 
1664/2 24 
851/4 472 
2359 112 

1618-Vinice 
 
 
 

82/2 204 
2361/2 46 
332/14 132 
946/2 335 
2173 2280 1622-Zamostec 

 
 
 
 
Priloge: 
1. splošni del proračuna 
2. posebni del proračuna 
3. računovodski izkazi 
4. sklepi o prerazporeditvah 
 
 
 
 
V SodražicI, 29.03.2021 
 
 
Pripravila:                                                                                                                         Župan:  
Martina Car                                                                                                            mag.  Blaž Milavec l.r. 
 
 
 
 
 
 

 

Parc. št.  Površina na m2 k.o.  
3392/3 15 

 
1619-Sodražica 
 
 
 

3395 8 
1766/11 66 
587/9 150 
3392/2 31 
3392/1 54 
3391 23 
1374 850 

1620-Žimarice 1375 869 
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