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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 

40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

V okviru sredstev za plače vsako proračunsko obdobje načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za 

letni dopust, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov 

prevoza na delo in iz dela). 

Skupna višina sredstev za plače je po predlogu proračuna za 2018 predvidena v višini 166.214 EUR 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Prispevki delodajalca za socialno varnost so izračunani kot dajatve na bruto plače in sicer po 

predpisanih zakonskih stopnjah za posamezno vrsto prispevka in sicer:  

- konto 4010 Prispevek pa pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 % od bruto 

plače, 

- konto 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,56 % in prispevek za poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni 0,53 %,  

- konto 4012 Prispevek za zaposlovanje 0,06 %,  

- konto 4013  Prispevek za starševsko varstvo 0,10 %.   

Prispevki na plače znašajo skupaj 16,10 % od bruto plače. 

- konto 4015  Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU. 

Skupni strošek prispevkov delodajalca na plače delavcev naj bi v letu 2018 znašali 25.538 EUR. 

402 Izdatki za blago in storitve 

Izdatki za blago in storitve so po predlogu proračuna predvideni v višini 401.346 EUR.  Med te 

izdatke  spadajo:  

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  

- 4021 Posebni material in storitve  

- 4022 Energija, voda komunalne in komunikacijske storitve  

- 4023 Prevozni stroški in storitve  

- 4024 Izdatki za sluţbena potovanja  

- 4025 Tekoče vzdrţevanje  

- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  

- 4029 Drugi operativni odhodki  

Sredstva  so planirana na podlagi realizacije iz preteklih obdobij. 
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403 Plačila domačih obresti 

Za plačilo domačih obresti je  v proračunu 2018 namenjenih skupaj 1.500,00 EUR  in sicer za 

odplačilo obresti od dolgoročnega kredita, najetega v letu 2014.  

409 Rezerve 

Višina tekoče proračunske rezervacije je bila za leto 2018 predvidena v višini 20.000 EUR in 

sicer za nepredvidene namene, oziroma povečanje posameznih odhodkov, ki so v proračunu 

predvideni v prenizki vrednosti.  

. 

41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 

Na podlagi sklepa občinskega sveta naša občina subvencionira ceno vodarine vsem 

gospodinjstvom v naši občini ter tudi  ceno čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Mesečne 

račune za posamezno subvencijo nam zaračuna Hydrovod iz Kočevja (subvencija vodarine) in 

Komunala iz Ribnice (subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda). V letu 2018 predviden 

odhodek v višini 32.680 EUR. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Kadar so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali druţine (gospodinjstva), se ta 

sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo 

otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob 

rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih , doplačila  za šolo v naravi, drugi transferi 

posameznikom in gospodinjstvom. Za leto 2018 so po predlogu proračuna predvideni v višini 

432.500 EUR. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se 

tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (društva - športna, kulturna, 

gasilska zveza in gasilska društva, dobrodelne organizacije, rdeči kriţ in druge neprofitne 

ustanove. Za leto 2018 so  po predlogu proračuna predvideni v višini 51.120 EUR.  

413 Drugi tekoči domači transferi 

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni drţave, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi 

domači transferji ( prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter 

najobseţnejše tekoče transfere v javne zavode  za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 

delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih sluţb na področju druţbenih 

dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim 

izvajalcem javnih sluţb na področju druţbenih dejavnosti). Višina teh odhodkov je bila planirana 

v znesku 139.102 EUR. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Obrazloţitev konta 

Investicijski odhodki naj bi v letu 2018 predstavljali  kar 56,45 % vseh odhodkov proračuna  in 

sicer so predvideni kot: 
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- nakup opreme je  predviden nakup pisarniške opreme v višini 2.500 EUR, 

-  novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  (Večnamenski objekt Hrib, Dozidava vrtca Loški 

Potok – zaključek, opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski, Rekonstrukcija ceste 

R3 653/1363 odsek km 10,580-11,031),   

- investicijsko vzdrţevanje in obnove (vzdrţevanje športnih objektov, investicijsko vzdrţevanje 

gozdnih cest, investicijska dela po vaseh v občini, obnova JR,  obnova industrijskega objekta v 

IC Podpreska),  

- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 130.000 EUR na podlagi letnega načrta nakupa 

nepremičnega premoţenja,  

- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inţeniring v 

višini 26.396 EUR; 

Skupni investicijski odhodki za leto 2018 so predvideni v višini 1.773.433 EUR. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 

Med investicijske transfere pa spadajo sredstva, ki jih občina za nabavo osnovnih sredstev ter  

druge investicije nameni neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem, ki so v lasti 

drţave ali občin ter javnim zavodom, ki imajo vlogo investitorja. 

 Za leto 2018 so predvidena sredstva  v višini 81.500 EUR in sicer v celoti za gasilsko dejavnost, 

oziroma večji del za nadgradnjo cisterne za GZ Loški Potok 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom prikazujejo sredstva namenjena javnim 

zavodom v višini  20.000 EUR. Pri nas je tak javni zavod, ki vključuje poleg osnovne šole tudi 

vrtec - OŠ Dr. Antona Debeljaka. Sredstva, ki bodo kot investicijski transfer dana OŠ, se bodo 

porabila za nakup osnovnih sredstev v višini 10.000 EUR na podlagi predloţenega finančnega 

načrta s strani OŠ.  

Kot investicijski transfer so predvidena tudi sredstva v višini 10.000 EUR in sicer za nabavo 

novih osnovnih sredstev v okviru ZD Ribnica, oziroma ZP Loški Potok.  

 

Skupni predvideni odhodki v letu 2018 znašajo 3.144.932 EUR. 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 

Na podlagi izračunane primerne porabe za leto 2018 znaša višina dohodnine za našo občino  

1.546.313, ob predpostavki števila prebivalcev 1.886 in povprečnini 551,00 EUR na prebivalca 

po predhodnih podatkih ministrstva za finance.   

703 Davki na premoţenje 

Davki na premoţenje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in 

darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoţenje.  

Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoţenja stavb in prostorov za počitek 

in rekreacijo ter davek na vodna plovila.  

Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v drţavi poseduje ali dobi v dar denar ali 

premoţenje oziroma prejme premoţenje na podlagi pogodbo o dosmrtnem preţivljanju.  

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v 

kateri premičnina leţi. Našteti davki so ocenjeni na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih. Ti 

davki ne predstavljajo pomembne fiskalne osnove za financiranje javne porabe občin.  

Glede nadomestila za stavbno zemljišče tudi v letu 2018 ni sprememb. Vrednost točke 

nadomestila NUSZ se tudi v letu 2018 ne bo spremenila,  kar za  občane pomeni, da bodo 

poloţnice za NUSZ  enake kot v preteklem letu. Vrednost točke tako znaša 0,002016 EUR. 

Deleţ davkov v tej podskupini v celotni strukturi prihodkov znaša 66.640 EUR.  

704 Domači davki na blago in storitve 

V to skupino sodijo: 

-7044 Davki na posebne storitve - davek od iger na srečo plača fizična oseba v višini 15 % od 

vrednosti dobitka pri igrah na srečo v drţavi s stalnim prebivališčem v naši občini.  

- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 67.200.  V tej podskupini prihodkov je 

najpomembnejši prihodek iz okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda. Za leto 2018 so  planirana sredstva  v višini 34.200 EUR.  Pristojbina za vzdrţevanje 

gozdnih cest predstavlja nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest in je planirana v 

višini 31.000 EUR.  Glede na to, da  imamo v občini od leta 2014 tudi nočitvene zmogljivosti, 

smo tudi za leto 2018 predvideli  prihodke od turistične takse, ki izhaja iz tega namena V VIŠINI 

2.000 EUR. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 

710  Udeleţba na dobičku od dohodka od premoţenja   184.162 EUR.  V to skupino spadajo: 

7103 Prihodki od premoţenja , kamor spadajo prihodki od najemnin za poslovne prostore, 

stanovanja, najemnine za opremo (Hydrovod in Komunala), prihodki od najemnine doma 

starejših občanov in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico.  Vsi ti stroški so 

namenski kar pomeni, da se porabijo za isti namen, za katerega so bili tudi pridobljeni.  
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711 Takse in pristojbine 

Takse in pristojbine so planirane v višini 1.300 EUR. Prihodek od upravnih taks je uveden z 

Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni 

zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproţi postopek oz. na katerega se opravijo dejanja ali izdajo 

spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, doseţeni pri organih občine, so prihodek 

proračuna občine. Glede na to, da so bile v letu 2015 uvedene tudi takse za izdajo potrdil o 

namenski rabi, je prihodek iz tega naslova višji kot v preteklih letih.   

712 Globe in druge denarne kazni 

Ţe v letu 2014 smo imeli prihodek iz naslova glob za prekrške, ki jih prekrškarjem dodeljuje 

novo ustanovljena redarska sluţba, ki v občini deluje kot skupna občinska uprava več občin 

skupaj. Po predlogu proračun so le-te predvidene v višini 2.210 EUR  

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 2.300. Sem spadajo prihodki iz naslova 

reklamnih oglasov v glasilu Odmevi, prefakturiranje porabe telefona Kmetijsko gozdarskemu 

zavodu Ljubljana itd.  

714 Drugi nedavčni prihodki 

Drugi nedavčni prihodki so za leto 2016 predvideni v višini 19.800 EUR, kar izhaja zlasti iz 

višjih prihodkov od plačanih komunalnih prispevkov.   Najvišji deleţ predstavlja prihodek od 

komunalnih prispevkov, ki so ga dolţni plačati občani v primeru novogradnje, adaptacije ali 

obnove posameznih objektov in zgradb.  

V kontu 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega 

značaja je zajet mesečni prihodek ZPIZ-a za sofinanciranje stroškov druţinskega pomočnika.  

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Obrazloţitev konta 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so za leto 2018 planirani v višini 

30.000.  

Zemljišča in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so za prodajo,  so razvidna iz Letnega 

programa prodaje stvarnega premoţenja. Posamezna zemljišča in objekti so v tem programu 

ovrednoteni na podlagi cenitev, oziroma na podlagi veljavnih cen. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

740 Transferni prihodki so prihodki, ki jih občina pridobi od drugih javnofinančnih inštitucij in 

sicer od drţave, drugih občin in javnih skladov. Za leto 2018 so predvideni v višini 584.675.  Ti 

prihodki so naslednji:  

- prejeta sredstva za investicije (poţarna taksa) v višini 8.000 EUR,  
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- prejeta sredstva za investicije (SVLR 23. člen ZFO) kot nepovratna sredstva v višini 212.428 

bomo v letu 2018 namenili za investicijo Večnamenski objekt Hrib. 

- pridobili pa naj bi tudi sredstva tako kot vsako proračunsko leto  za vzdrţevanje gozdnih cest 

(MKGP), za sofinanciranje druţinskega pomočnika (MDDSZ), sofinanciranje MIR (MJU), 

sofinanciranje šolskih prevozov zaradi velikih zveri (MIZŠ) ter sredstva iz Proračunskega sklada 

za gozdove v višini 110.000 EUR (namesto koncesnine za prevoz lesa na cestah iz drţavnih 

gozdov). 

 

741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije  

V predlogu proračuna so  predvidena sredstva iz EU v višini 200.000 EUR  za PP 16046 

Opremljanje obrtno poslovnega območja Podpreska.  

 

Predvideni skupni prihodki za proračunsko leto 2018 so 2.505,401 EUR. 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA  

5 R A Č U N  FINANCIRANJA  

50  ZADOLŢEVANJE 

500  DOMAČE ZADOLŢEVANJE 

500   Domače zadolţevanje v višini 141.619  EUR  

Domače zadolţevanje v letu 2018 predstavljajo povratna sredstva MGRT iz 23. člena ZFO, ki 

naj bi jih namenili za investicijo iz PP 04016 Objekti v IC Podpreska za obnovo objektov.  

 

55 O D P L A Č I L A  DOLGA 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

Obrazloţitev konta 

550  Odplačilo domačega dolga v višini 75.000 EUR  

Na podlagi najetega dolgoročnega kredita v letu 2014 pri banki Sparkasse iz Ljubljane, bomo v 

letu 2018 odplačali glavnico tega kredita v višini 75.000 EUR.  Dolgoročni kredit bo izplačan v 

začetku leta 2019.  

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 

 

 

 

 

I I .  PO SEBNI  D EL  
  



 

 12 

II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

1000 OBČINSKI SVET  

01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 

(občinski svet, ţupan, podţupan) in sicer: plača ţupana in podţupanov, stroški plačil svetnikom, 

stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, materialni stroški občinskega sveta. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet in ţupan sta bila izvoljena na splošnih lokalnih volitvah leta 2014, njun mandat 

traja štiri leta. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 

dolţnosti občine. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v 

skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti 

občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Ţupan predstavlja in zastopa 

občino. Ţupan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 

proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev 

občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti, 

statutom občine, poslovnikom občinskega sveta ter občinskimi odloki uresničevati  naloge, ki jih 

imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 01 - Politični sistem zajema le en glavni program in sicer: 0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

Opis glavnega programa 

0101  Politični sistem  

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije ter izvedbo in 

nadzor volitev. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in občinski volilni 

komisiji nalagajo zakoni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, 

predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.  

Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odobri občinskega sveta in 

komisijami ter na podlagi letnega programa le tega tudi uresničuje. 

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

Prednostni cilj je, da se v skupnem sodelovanju z ţupanom, občinskim svetom, nadzornim 

odborom, komisijami in občinsko upravo uresničuje dolgoročna strategija razvoja občine Loški 

Potok. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:  

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,proračunski uporabnik 1000 Občinski svet  

- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 

- 01019003 Dejavnost ţupana in podţupanov. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje 

funkcije), stroški odborov in komisij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage so: ustava Republike Slovenije, zakon o lokalni samoupravi, poslovnik 

občinskega sveta. 

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

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles je 

uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.  

Cilji so obravnava in sprejem raznih odlokov, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, 

pravilnikov, navodil, smernic, ustanavljanje odborov in imenovanje njihovih članov, 

nadzorovanje dela ţupana, podţupana in občinske uprave (kako se izvajajo odločitve občinskega 

sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoţenja, ustanavljanje javnih zavodov itd. Občinski 

svet mora sodelovati z ţupanom, podţupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko 

uresničujejo zastavljeni cilji občine. 

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

Letni cilj občinskega sveta je sprejetje proračuna za posamezne leto, v kolikor je potrebno tudi 

rebalansa proračuna ter zaključnega računa proračuna. 

01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij-sejnine 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to dejavnost  je tudi v  proračunu 2018 namenjenih 6.000 EUR. Predvideno je plačilo sejnin 

za člane občinskega sveta in odborov na podlagi sprejetega  pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  in članov drugih občinskih 

organov ter o povračilih stroškov.  

 

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

Realizacija postavke iz prejšnjih let. 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov  
 

Opis podprograma  

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev zajema stroške izvedbe volitev svetnikov in 

ţupana. Predvideni so v višini 3.500 EUR.  

 
Zakonske in druge pravne podlage  

 

Zakonska podlaga je zakon o lokalnih volitvah, zakon o volilni kampanji.  
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01003 - Občinska volilna komisija in volilni odbori  

 
Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

 

PP 01003 Občinska volilna komisija in odbori zajema sredstva za delo občinske volilne komisije in 

odborov za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo izvedene v letu 2018. Sredstva so predvidena v višini 

13.5000 EUR.  
 

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

 

Za izračun porabe smo uporabili podatke iz zaključnega računa Občine Loški Potok za leto 2014.  
 

01005 - Volitve ţupana in občinskega sveta  

 
Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

 

PP 01005 Volitve ţupana in občinskega sveta predstavlja vse stroške za izvedbo lokalnih volitev in 

sicer potrebni material za volitve,  tiskanje glasovnic, nabava volilih skrinjic in zaslonov, poštne 

storitve (prenos vabil), najemnina za prostore volišč,  objava v Uradnem listu itd. 

 

 

2000 NADZORNI ODBOR 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in 

storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno 

področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.  

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem 

fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije 

zajema vodenje  fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja 

ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva.  Fiskalna 

politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in 

izvajanje davčnega in carinskega sistema.  Poslanstvo občine na tem področju proračunske 

porabe je, da preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje nadzorni odbor, ki je 

najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja 

občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 

zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega področja  je učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi 

financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoloţljivim prihodkom, ter zniţevanje 

stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 02 - Ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa in sicer:  
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- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike  

- 0203 Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 

0203  Fiskalni nadzor  

V glavni program je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je sprotni nadzor nad porabo sredstev občinskega 

proračuna. 

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

Letni cilj je je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim planom dela. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora, proračunski uporabnik 2000 Nadzorni odbor 

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike , proračunski uporabnik 4000 Občinska 

uprava 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije sejnine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loški Potok. 

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

- ugotavljanje smotrnosti porabe proračunskih sredstev,  

- nadzorovati delovanje občine,  

- spoštovanje predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe,  

- pravočasno in kvalitetno poročanje ţupanu in občinskemu svetu z poročilom nadzornega 

odbora o pregledu zaključnega računa proračuna za posamezno proračunsko leto. 

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

Kazalci so lahko:  

- izvrševanje  letnega programa dela nadzornega odbora  

- število predlaganih ukrepov za izboljšanje stanja na področju nadzora javnih financ. 

02005 Dejavnost nadzornega odbora 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine in sicer so 

po predlogu proračuna za 2018 predvidena v višini 1.300 EUR. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan dela nadzornega odbora. 

 

3000 ŢUPAN  

01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 

(občinski svet, ţupan, podţupan). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet in ţupan sta bila izvoljena na splošnih lokalnih volitvah leta 2014, njun mandat 

traja štiri leta. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 

dolţnosti občine. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v 

skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti 

občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Ţupan predstavlja in zastopa 

občino. Ţupan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 

proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev 

občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti, 

statutom občine, poslovnikom občinskega sveta ter občinskimi odloki uresničevati  naloge, ki jih 

imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 01 - Politični sistem zajema le en glavni program in sicer: 0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

Opis glavnega programa 

0101  Politični sistem  

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije ter izvedbo in 

nadzor volitev. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in občinski volilni 

komisiji nalagajo zakoni, podzakonski predpisi, statut in poslovnik občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da ţupan skupaj z občinskim svetom ter 

njegovimi odbori in komisijami uresničuje sprejeti plan, oziroma proračun. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje letnega sprejetega proračuna in realizacija  zastavljenih 

ciljev po sprejetem proračunu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:  

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,proračunski uporabnik 1000 Občinski svet  

- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 

- 01019003 Dejavnost ţupana in podţupanov. 
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01019003 Dejavnost ţupana in podţupanov 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah, 

materialni stroški dela ţupana ter plača ţupana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o lokalni samoupravi, zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

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

Cilji tega podprograma so splošno opredeljeni s statutom in zakoni in so:  

- zagotavljanje učinkovitosti delovanja občinske uprave,  

- pravočasno sprejemanje proračunskih aktov,  

- zagotavljanje uravnoteţenega izvajanja programov po proračunskih področjih,  

- razvijanje strateških in dolgoročnih načrtov občine itd. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije ţupana. Zastavljeni cilj je 

izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. 

01007 Materialni stroški - ţupan 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za PP 01007 Materialni stroški - reprezentanca so za leto 2018 planirana v višini 2.850 

EUR ter stroški v zvezi s prevozom kot je parkirnina in ostali stroški v zvezi s prevozom. 

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

Realizacija preteklih let. 

01008 Plača ţupana 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novi ţupan, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah v letu 2014, svojo funkcijo opravlja poklicno. 

Kot ţupan občine z prebivalci pod 2.000 prebivalcev spada v skupino ţupanov z nazivom Ţupan 

VII in je uvrščen v plačni razred  46. Pod to proračunsko postavko je zajeta osnovna plača 

ţupana, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med 

delom,  ter prispevki, ki jih plača občina kot delodajalec in sicer ( prispevek PIZ, prispevek za 

obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek 

za  zaposlovanje ter prispevek za starševsko varstvo. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne sluţbe in splošne javne storitve  zajema vse tiste 

storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na 

različnih ravneh oblasti. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Proračunsko financiranje je usmerjeno k ciljem in rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno 

razpolaganje s proračunskimi sredstvi ter bolj učinkovito in uspešno delovanje občine, 

učinkovito poslovanje, pregledno delovanje občinske uprave ter racionalizacija poslovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji tega področja so urejanje splošnih javnih storitev javnih uradov kot so Davčni 

urad, Banka Slovenije, Urad za javna plačila in drugi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 04 zajema naslednje glavne programe:  

0401 Kadrovska uprava  

0402 Informatizacija uprave  

0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne sluţbe vključuje sredstva za obveščanje 

javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja 

z občinskim premoţenjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so dobra obveščenost z odloki, sklepi in drugimi ukrepi, ki 

jih sprejme občinski svet, vzspodbujanje organizacije različnih prireditev posameznih društev in 

zavodov s sredstvi pokroviteljstva občine ter učinkovito in dobro razpolaganje in upravljanje z 

občinskim premoţenjem. 

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

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:  

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, proračunski uporabnik 1000 Občinski svet,  

- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunski uporabnik 3000 Ţupan  

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem, proračunski uporabnik 4000 

Občinska uprava 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za pokroviteljstvo občine ob raznih prireditvah, 

protokolarna in poslovna darila itd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, pravilniki občine 

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

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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04008 Pokroviteljstva občine 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04008 Pokroviteljstva občine zajema sredstva, s katerimi občina sofinancira izvedbo prireditev 

(proslav, obletnic) posameznim društvom in zavodom ali pa direktno pokriva stroške preko 

izstavljenih računov. Skupaj so za to proračunsko postavko predvidena sredstva v višini 6.000 

EUR in sicer v višini 2.000 EUR kot izdatki za blago in storitve ter 4.000 EUR  kot sredstva za 

pokroviteljstva občine, ki jih društva, posamezniki in druge organizacije lahko pridobijo na 

podlagi letnega razpisa v ta namen. 

4000 OBČINSKA UPRAVA  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in 

storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno 

področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 

zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj  tega področja je čim bolj učinkovito vodenje občinskih financ. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 02 - Ekonomska in fiskalna administracija zajema dva glavna programa in sicer:  

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike  

- 0203 Fiskalni nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje 

stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno delovanje plačilnega prometa ter pobiranje 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki poteka preko FURS-a. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike, katerega proračunski uporabnik je 4000 

Občinska uprava 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike 

Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o javnih financah, zakon o plačilnem prometu, zakon o davčni sluţbi 

in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave RS za zavode, sklade in 

lokalne skupnosti, zakon o lokalni samoupravi, pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu 

enotnega zakladniškega računa (Ur.list RS št. 100/02 s spremembami in dopolnitvami). 

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

 

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

 

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, BS) 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

02002 Stroški plačilnega prometa zajeti stroški, ki jih občini za opravljene storitve zaračunava 

Uprava RS za javne prihodke in stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov (AJPES) ter 

bančni stroški. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Realizacija teh izdatkov v preteklih letih.  

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev-komunalne takse 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

02003 pa so zajeti stroški v zvez s pobiranjem okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda in pobiranjem okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov. Navedene stroške nam zaračuna Komunala Ribnica d.o.o. in so odvisni od 

realizacije prihodkov na navedeni postavki. 

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

Realizacija preteklih let. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne sluţbe in splošne javne storitve  zajema vse tiste 

storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na 

različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Proračunsko financiranje je usmerjeno k ciljem in rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno 

razpolaganje s proračunskimi sredstvi ter bolj učinkovito in uspešno delovanje občine, 

učinkovito poslovanje, pregledno delovanje občinske uprave ter racionalizacija poslovanja. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji tega področja so urejanje splošnih javnih storitev javnih uradov kot so Davčni 

urad, Banka Slovenije, Urad za javna plačila in drugi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 04 zajema naslednje glavne programe:  

0401 Kadrovska uprava  

0402 Informatizacija uprave  

0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

0401 Kadrovska uprava 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih 

nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vzdrţevanje, obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e-

storitev za občane. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev, proračunski uporabnik 1000 Občinski svet 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

Opis podprograma 

Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in 

priznanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o lokalni samoupravi, odlok o občinskem prazniku in priznanjih 

Občine Loški Potok, Statut občine Loški Potok 

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

Zagotavljati sredstva za podelitev nagrad zasluţim društvom za njigovo delovanje v občini. 

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

Podelitev nagrad v skladu z odlokom. 

04002 Občinski praznik 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunski postavka 04002 Občinski praznik pa predstavlja celotne stroške, ki jih bo občina 

imela ob pripravi občinskega praznika in sicer je za ta namen predvidenih 4.000 EUR. V ta 

strošek spadajo stroški vodenja prireditve, stroški pogostitve, nastopanja, tiskanja vabil, 

okrasitve ter stroški priprave občinskih priznanj. 

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

Dosedanja proračunska poraba za aktivnosti ob občinskem prazniku. 
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0402 Informatizacija uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske 

infrastrukture in za elektronske storitve. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ustvarjanje boljših pogojev za delo občinske uprave. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

- 04029002 Elektronske storitve, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 

04029001 Informacijska infrastruktura 

 

04014 Prostorski informacijski sistem občine 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu proračuna 2018 smo predvideli  proračunsko postavko Prostorski informacijski sistem 

občine PISO) v višini 5.000,  v kateri so zajeti  mesečni stroški naročnine po pogodbi,  

vzdrţevanje namenske rabe za REN (register evidence namenske rabe zemljišč po OPN in  

OPPN-ih) ter  vspostavitev in vzdrţevanje  baze podatkov NUSZ + REN. 

 

0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne sluţbe vključuje sredstva za obveščanje 

javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja 

z občinskim premoţenjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so dobra obveščenost z odloki, sklepi in drugimi ukrepi, ki 

jih sprejme občinski svet, vspodbujanje organizacije različnih prireditev posameznih društev in 

zavodov s sredstvi pokroviteljstva občine ter učinkovito in dobro razpolaganje in upravljanje z 

občinskim premoţenjem. 

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

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:  

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, proračunski uporabnik 1000 Občinski svet,  

- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunski uporabnik 3000 Ţupan  

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem, proračunski uporabnik 4000 

Občinska uprava 
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04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem listu Republike 

Slovenije, izdelava in vzdrţevanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o poslovnih 

stavbah in poslovnih prostorih. 

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

- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu, oziroma uradnem listu,  

- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije. 

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

Seznaniti občane z novostmi, ki se dogajajo v sami občini (projekti, dogodki ipd.). 

04003 Objava občinskih predpisov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 04003 Objava občinskih predpisov  je  predvidena v višini 3.000,00 EUR. Gre za objavo 

sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu RS.  

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

Realizacija v preteklih letih, oziroma tekoča realizacija. 

04004 Celostna podoba občine 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva v višini 500 EUR za potrebe nabave materiala (zastave ipd.). 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

04006 Spletne strani občine 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 04006 Spletne strani občine  - naročnina in tekoče vzdrţevanje predvideno v višini 2.000 

EUR. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem: stroški izvršb in drugih sodnih 

postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov, 

investicijsko vzdrţevanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v 

lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

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

Gospodarno upravljanje z občinskim premoţenjem. 

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

Redno in racionalno vzdrţevanje objektov v lasti občine. Uspešno vodenje sodnih postopkov. 
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04009 Sodni, odvetniški in notarski stroški 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani stroški na navedeni postavki se nanašajo na plačila odvetniških storitev, sodnih 

stroškov, stroškov notarjev in drugih v zvezi s postopki glede občinskega premoţenja. 

04011 Izvršbe in drugi sodni postopki 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so predvideni  stroški v zvezi z morebitnimi sodnimi postopki. 

04012 Upravljanje in vzdrţevanje poslovnih prostorov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki so prikazani vsi stroški, ki jih občina ima s prostori, ki so v lasti 

občine, razen občinske stavbe, katere stroški so posebej prikazani v proračunski postavki 06006 

Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov. V PP 04012 Upravljanje in vzdrţevanje poslovnih 

prostorov za leto 2018 so tako zajeti stroški izdelave energetske izkaznice za javne objekte, 

poraba električne energije in vode v poslovnih prostorih komunalne in komunikacijske storitve, 

tekoče vzdrţevanje in upravljanje teh prostorov ter zavarovalne premije za objekte in opremo. 

04016 Objekti v IC v Podpreski 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa občinskega sveta je občina v letu 2016 kupila poslovni kompleksa v Podpreski 

od podjetja Nolik d.o.o. – v stečaju.   Za potrebe obnove obstoječih objektov je v proračunu za 

2018 predvidenih 250.000. Za ta namen naj bi bila porabljena tudi povratna sredstva po 23. členu 

ZFO kot dolgoročno zadolţevanje. 

 

04017  Prostori nad trgovino KZ 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za 2018 so na tej proračunski postavki predvidena sredstva v višini 5.000 EUR za 

izdelavo projekta za omenjene prostore (knjiţnica…). 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s 

področja lokalne samouprave, omogoča delovanje oţjih delov občin, delovanje celotne 

administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in 

razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To 

področje porabe torej zajema sredstva za delovanje zvez občin, zdruţenj občin in drugih oblik 

povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 

predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 

odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji tega področja so učinkovita in racionalna poraba sredstev za delovanje 

dejavnosti občinske uprave in zdruţenj občin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 06 - Lokalna samouprava zajema naslednje glavne programe:  

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

- 0603 Dejavnost občinske uprave 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanja oţjih delov občin 

in zvez občin in različne oblike povezovanja občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji tega programa je učinkovita organiziranost občine Loški Potok in uspešno 

medobčinsko sodelovanje in povezovanje. 

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

Optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave, poznavanje 

delovanja področja lokalne samouprave, uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva 

pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni ter zagotavljanje čim večje informiranosti 

prebivalstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram v okviru tega glavnega programa je: 

- 06019002 Nacionalno zdruţenje lokalnih skupnosti  v okviru proračunskega uporabnika 1000 

Občinski svet   

- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019002 Nacionalno zdruţenje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Nacionalno zdruţenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 

(skupnost občin Slovenije, Zdruţenje občin Slovenije). V okviru podprograma se zagotavljajo 

sredstva za članarine v zdruţenje na nacionalnem nivoju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja 

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

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju drţava - 

občina. 

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno zastopanje interesov občine, priprava skupnih stališč in predlogov 

občin do novih zakonskih predlogov. 
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06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti. Naša občina namenja sredstva za 

plačilo članarine zdruţenju Skupnosti občin Slovenije. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne 

agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga: zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

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

Dolgoročni cilj podprograma je povezovanje lokalnih skupnosti na nivoju regije. 

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

 

06011 RC NM-spodbujanje regionalnega razvoja 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 06011 RC Novo mesto - spodbujanje regionalnega razvoja v višini 5.606 EUR 

 

06012 RC NM-koordinacija regijskih projektov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 06011 RC Novo mesto – koordinacija regijskih projektov v višini 418 EUR 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske 

uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj  občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi, 

statutom občine ter splošnimi akti občine ter drugimi odločitvami občinskega sveta, uresničevati 

naloge in obveznosti z delovnega področja občinskih organov. 

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

Glavni izvedbeni cilj v posameznem proračunskem letu je uspešno izvajanje vseh načrtovanih 

aktivnosti po sprejetem proračunu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:  

- 06039001 Administracija občinske uprave,  

- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000  Občinska uprava. 
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06039001 Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za plače, prispevke in druge izdatke 

zaposlenih v občinski upravi in druge dejavnosti v okviru delovanja občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih usluţbencih, Zakon o sistemu 

plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteţenju javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakon o 

financiranju občin, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

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

Dolgoročni cilji podprograma je učinkovito in dobro delo občinske uprave  za razvoj in napredek 

občine. 

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

Uspešna realizacija proračuna. 

06003 Plače delavcev občinske uprave 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V PP 06003 Plače delavcev občinske uprave  so zajeti stroški plač ter vse zakonske dajatve v 

zvezi z plačami (prispevki). Poleg tega je v tej proračunski postavki prikazan  regres za letni 

dopust,  povračilo stroškov prehrane med delom. Proračunska postavka plače delavcev občinske 

uprave je za leto 2018 predvidena v višini 150.174 EUR. 

06005 Materialni stroški 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V PP 06005 Materialni stroški so zajeti stroški pisarniškega  in drugega materiala in storitev, 

storitve komunikacij (telefon, fax, elektronska pošta, RTV, poštne storitve), prevozni stroški in 

storitve, izdatki za sluţbena potovanja, tekoče vzdrţevanje komunikacijske in programske 

opreme ter drugi operativni odhodki (kotizacije za seminarje, plačila avtorskega honorarja  ter 

drugi operativni odhodki. 

 

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

Plan stroškov izdelan na podlagi podatkov iz preteklih let in predvidenega delovanja v 

naslednjem letu. 

06009 Delovanje  skupne občinske uprave - MIR 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, 

Ribnica, Sodraţica in Velike Lašče opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva 

in občinskega redarstva ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 

aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic ter skladno z zakonom.  V 2018 je 

predviden strošek za to PP v višini 14.864 EUR. 

Na podlagi zahtevkov, ki jih občina predloţi MIR, le- ta pa jih naprej posreduje na ministrstvo za 

notranje zadeve, je ta proračunska postavka kot skupna občinska uprava sofinancirana v višini 50 

% s strani drţave. 
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06010 Stroški notranje kontrole in svetovanja 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 06010 Stroški notranje kontrole  predstavlja stroške notranje kontrole, ki je obvezna na 

podlagi zakona. Tudi v  letu 2018 je planirana delna kontrola za določeno področje dela občinske 

uprave. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče 

vzdrţevanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrţevanje upravnih prostorov, investicije v 

upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju 

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so učinkovito razpolaganje in upravljanje s premoţenjem 

potrebnim za delovanje občinske uprave. 

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

Nakup načrtovane opreme in investicijskega vzdrţevanja upravnih prostorov. 

06006 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V PP 06006 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov  so zajeti stroški poslovnih prostorov 

(občinske stavbe) in sicer: čiščenje poslovnih prostorov, stroški porabljene električne energije, 

vode in ogrevanja v poslovnih prostorih, zavarovalne premije za občinsko stavbo, pogodba o 

delu hišnika ter tekoče vzdrţevanje v občinski stavbi. 

06007 Nakup opreme 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  tej proračunski postavki je  predviden nakup  nove pisarniške opreme, oziroma računalniške 

opreme za potrebe delovanja občinske uprave. Sredstva so za 2018 predvidena v višini 2.500 

EUR. 

06008 Investicije in investicijsko vzdrţevanje upravnih prostorov  

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  tej proračunski postavki je  predvidena obnova zunanjosti občinske stavbe (razpoke na 

severni strani stavbe) v višini 10.000 EUR. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske 

oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V njeni 

pristojnosti je spremljanje  nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih 

nevarnostih, organiziranje in vzdrţevanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom 

alarmiranja, zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči in izvajanje zaščitnih 

ukrepov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega področja je predvsem učinkovito  delovanje gasilske zveze v naši občini, kot 

organizacije, ki povezuje in organizira delovanje posameznih gasilskih društev na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema naslednji glavni program:  

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 

izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 

poţarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v občini. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje gasilskih društev in zveze. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč; proračunski uporabnik 4000 

Občinska uprava 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in 

sluţb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje 

društev in drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Splošni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je preprečevati oziroma ublaţiti 

posledice naravnih in drugih nesreč. Sestavni del cilja torej je: izboljšanje pripravljenosti, 

odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, 

reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, ţivali, materialne in druge dobrine, kulturno 

dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč. Prav tako je cilj 

zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih moţnosti za delovanje sistema 
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opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje 

odzivnosti članov Civilne zaščite ter izpopolnitev opreme. Uspešno opravljeni tečaji prve 

pomoči ter vaje s področja zaščite in reševanja, so prav tako kazalec uspeha. 

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

Letni izvedbeni cilj Civilne zaščite Občine Loški Potok je preprečevanje, oziroma ublaţitev  

posledic naravnih in drugih nesreč.  Prav tako je cilj zagotavljanje kadrovskih in materialno - 

tehničnih moţnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Redna letna 

aktivnost je opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje ter preverjanje brezhibnosti 

opreme. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so na letni ravni uspešno opravljene vaje s 

področja zaščite in reševanja. 

07002 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot ţe v preteklih letih  tako je bilo tudi v 2018 predvideno financiranje tečaja prve pomoči za 

predstavnike društev in drugih organizacij ter štaba civilne zaščite.  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: dejavnost gasilskih društev, dejavnost 

občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov in opreme (financiranje tudi 

s poţarno takso) investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred 

poţarom, Zakon o gasilstvu. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti primerno usposobljenost in  opremljenost 

prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze na območju naše občine za posredovanju ob 

naravnih in drugih nesrečah.  Dolgoročni cilj podprograma je tudi skrajšanje odzivnega časa v 

primeru poţara. Posledično se kot merilo zastavljenih ciljev kaţe tudi čim manjša materialna 

škoda. 

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

Letvi izvedbeni cilj je realizacija sprejetega finančnega načrta na področju delovanja sistema za 

zaščito, reševanje in pomoč. Letni cilj je tudi uveljavitev preventivnih ukrepov za zmanjšanjem 

števila nesreč s povečanjem informiranosti občanov, zlasti šolske in predšolske mladine z 

nevarnostmi, kazalec pa je deleţ izvedenih nalog, oziroma tudi izvedenih gasilskih vaj in 

priprav. 

07003 Dejavnost gasilske zveze in društev 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

07003 Dejavnost gasilske zveze in društev zajema dotacije GZ za redno dejavnost GZ in 

posameznih društev v višini 28.500 EUR.  V tej proračunski postavki so zajeti stroški za 

izobraţevanje, strokovno usposabljanje, strokovna literatura, registracija gasilskih vozil, 

popravila in vzdrţevanje gasilskih vozil in ostale opreme, strošek goriva, stroški gasilskih 

tekmovanj in vaj operativnih enot, reţijski stroški (elektrika, telefon, voda, kurjava), redno delo 

GZ in PGD, zdravstveni pregledi ter sofinanciranje delovanja komisij za mladino, članice in 

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

Realizacija iz prejšnjih proračunskih obdobji 

07004 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme-poţ.taksa 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunsko postavko 07004 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme v višini 

78.000,00 EUR  se v skladu z Načrtom razvoja GZ za financirajo potrebe po gasilski zaščitni 

opremi. Za to postavko se porabijo namenska sredstva iz naslova poţarne takse. V letu 2016 je 

bilo iz proračuna nabavljeno  novo gasilsko vozilo - cisterna.  Nova gasilska cisterna je potrebna 

za zagotavljanje poţarne varnosti v celotni naši občini. Iz proračuna za leto 2017 in tudi za 2018 

pa so zagotovljena sredstva za nadgradnjo nove cisterne, katere lastnik je PGD Hrib. 

07005 Investicije in investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki 07005 Investicije in investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov je za 

leto 2018  predvidenih 2.000 EUR za investicijsko vzdrţevanje gasilnih domov. Sredstva se na 

podlagi podpisanih aneksov in predloţenih zahtevkov z dokazili, nakaţejo tistemu GD, ki v 

posameznem proračunskem letu opravi investicijsko vzdrţevanje na objektu svojega gasilskega 

doma.  

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

Realizacija postavke iz preteklega leta. 

07006 Investicijsko vzdrţevanje gasilske opreme 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bilav proračun uvrščena  proračunska postavka Investicijsko vzdrţevanje gasilske 

opreme. V skladu z zakoni, ki urejajo področje vzdrţevanja gasilske opreme, je potrebno 

gasilsko opremo servisirati na tri, oziroma pet let. Glavnina naše opreme ţe pade v zgoraj 

navedena obdobja investicijskega vzdrţevanja. 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 - Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in 

notranje varnosti v občini. V naši občini so na tem področju dana sredstva za delovanje sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je organiziran v okviru osnovne šole. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varnosti v cestnem prometu, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj na tem področju je vzgoja predšolskih in šolskih otrok na področju preventive in 

vzgoje v cestnem prometu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 08 - Notranje zadeve in varnost zajema naslednji glavni program:  

- 0802 Policijska  in kriminalistična dejavnost 
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0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 

prometne varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so učinkovito delovanje sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je ozaveščanje vseh udeleţencev v prometu, predvsem pa šolarjev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program v naši občini je:  

- 08029001 Prometna varnost; proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 

08029001 Prometna varnost 

Opis podprograma 

Prometna varnost:delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje 

prometne varnosti na prvi šolski dan itd) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni 

samoupravi. 

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

-  vzpostavitev varnega šolskega reda, 

-  spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavnih in njihovo pravilno reagiranje na te 

pojave,  

-  vzpostavitev varnih šolskih poti,  

-  z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, 

predvsem pa otroke. 

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

Letni cilj je  organiziranje aktivnosti, v katere so vključeni  zlasti otroci v vrtcu, učenci v osnovni 

šoli ter tudi drugi udeleţenci v cestnem prometu. 

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v prometu 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 08001 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v prometu so sredstva namenjena za pokritje 

sejnin svetu za preventivo v cestnem prometu ter materialnih stroškov, ki nastanejo pri izvedbi 

konkretnih projektov, ki prispevajo k preventivi in vzgoji v cestnem prometu 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju 

kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in ţivilstva, razvoj podeţelja in podporne storitve za 

kmetijstvo in gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji tega področja so predvsem vzpodbujanje razvoja podeţelja (Program Leader) ter 

redno in učinkovito vzdrţevanje gozdnih cest, katerih je v naši občini sorazmerno veliko. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v naši občini zajema naslednje glavne 

programe:  

- 1102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva  

- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

- 1104 Gozdarstvo 

1102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva vključuje sredstva za strukturne 

ukrepe v kmetijstvu in ţivilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeţelskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj tega glavnega programa je razvoj infrastrukture na podeţelju. 

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

Izvedba planiranih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij; proračunski uporabnik 4000 Občinska 

uprava 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

 

11004  Obnova vasi  

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V PP 11004 Obnova vasi  so predvidena sredstva:  

- za izgradnjo Večnamenskega objekta Hrib 300.000 EUR. Zaradi vse večje prostorske stiske 

gasilskega društva Hrib, zaradi nakupa nove gasilske cisterne in pomanjkanja prostorov za 

društva ali manjše obrtnike, se je Občina Loški Potok odločila, da zgradi Večnamenski 

objekt Hrib, ki bo lociran poleg kotlovnice za DOLB. Investicija je v zaključni fazi 

projektiranja in v kratkem bo vloţena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Po izdaji 

gradbenega dovoljenja, bi pričeli z izbiro izvajalca in potem samo izgradnjo. Gradnja bi 
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potekala v več fazah, zaključek se predvideva v letu 2018. Za omenjeno investicijo naj bi 

pridobili tudi nepovratna sredstva po 23. členu ZFO in  

- za preureditev otoka z lipama v središču Hriba v višini 15.000 EUR.. Zaradi dotrajanih starih 

lip je bilo obstoječe potrebno odstraniti. Predvidena je nova zasaditev in ureditev otoka z 

novim oglasnim panojem  in predstavitvijo KKS omare. 

 

11008  Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti  (Destilacija nekoč in danes) 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Glede na bogatost gozda v naši občini ter zgodovino pridobivanja eteričnega olja na območju 

naše občine, hkrati pa moţnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti,  smo se v občini Loški Potok 

odločili za projekt »Destilacija nekoč in danes«, s katerim smo se preko LAS Po poteh dediščine 

od Turjaka do Kolpe prijavili na sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Projekt je namenjen lokalnemu prebivalstvu in sicer mladim, upokojencem, ţenskam in 

drugim, ki jih zanima proces pridobivanja in uporabe eteričnega olja in hidrolatov ter drugi 

načini uporabe zeliščnih rastlin. Projekt vključuje naslednje aktivnosti: 

- laboratorijska destilacija in analiza eteričnega olja in hidrolata iz iglic smreke 

- izvedba delavnic na temo prikaz parne destilacije, naravne kozmetike ter predavanja o čajih 

- izvedbo strokovne ekskurzije 

- izvedba raziskave zgodovine ter priprava gradiva in vsebine za brošuro o eteričnih oljih 

- izvedba promocije projekta 

Projekt se bo izvajal od oktobra 2017 do oktobra 2018. 

 

11029003 Zemljiške operacije 

Opis podprograma 

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov  ( urejanje komasicijskih 

postopkov, melioracij). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijskih zemljiščih. 

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

 

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

 

11001 Ukrepi za razvoj kmetijstva in podeţelja 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki 11001 Ukrepi za razvoj kmetijstva in podeţelja so prikazani stroški 

vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animaciji območja v okviru programa razvoja 

podeţelja RS za obdobje 2009-2013. Sredstva vsako posamezno proračunsko leto naša občina 

zagotovi na podlagi podpisane pogodbe v višini 1.501,00 EUR. 
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1104 Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrţevanje gozdne 

infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrţevanje gozdnih 

cest ter sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu 

njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,  socialnih in proizvodnih funkcij. 

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

Izvedba in urejanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak) po letnem programu, ki ga 

pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje v okviru razpoloţljivih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

- 11049001 Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava. 

11049001 Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrţevanje gozdnih cest in 

druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o gozdovih, zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilje je predvsem  ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke 

pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in 

ekološkega ravnoteţja v krajini. Da se gozd lahko vzdrţuje je potrebno skrbeti za varno spravilo 

in kazalec uspeha so vzdrţevane in obnovljene gozdne ceste na območju, kjer je po podatkih 

ZGS to potrebno. 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma Vzdrţevanja in gozdnih cest so  zlasti:  

- redno vzdrţevanje gozdnih cest na podlagi programa ZGS OE Kočevje, na podlagi katerega se 

vzdrţujejo gozdne ceste 

- investicijsko vzdrţevanje gozdnih cest,  ki je potrebno zlasti zaradi povečanega izvoza lesa 

(drţavni in zasebni gozd), zaradi ţledoloma in tudi lubadarja,  na posameznih odsekih gozdnih 

cest. 

11003 Vzdrţevanje gozdnih cest 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vzdrţevanje gozdnih cest se nanaša na financiranje vzdrţevalnih del za gozdne ceste v 

zasebnih gozdovih  in gozdne ceste v drţavnih gozdovih na podlagi programa vzdrţevanja 

gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove RS. Namenska sredstva za financiranje se 

zagotavljajo iz naslova pristojbine za vzdrţevanje gozdnih cest ter s strani Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (zahtevki za izplačilo na podlagi realiziranih del).  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za izračun porabe je sklenjena pogodba o sofinanciranju med MKGP, ZGS in občino 

ter prihodki iz katastra (Uredba o pristojbini za vzdrţevanje gozdnih cest). 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v naši občini zajema področje 

cestnega prometa in infrastrukture, saj drugih vrst prometa nimamo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cillj tega področja je učinkovito tekoče in investicijsko upravljanje in vzdrţevanje 

občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestne razsvetljave ter investicijsko vlaganje v 

telekomunikacijsko omreţje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v naši občini zajema 

naslednje glavne programe:  

- 1302 Cestni promet in infrastruktura in  

- 1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest, 

investicijsko vzdrţevanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno 

razsvetljavo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je dobra cestna povezava v občini in tudi do sosednjih občin. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je tekoče vzdrţevanje vseh lokalnih cest in javnih poti v občini, tako v 

letnem kot tudi zimskem času.  Poleg tega pa je letni cilj tudi investicijsko vzdrţevanje in 

obnova posameznih odsekov na lokalnih cestah, kjer se ugotovijo večje poškodbe, udori ali 

razpoke na cestah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj tega glavnega programa so:  

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje cest,  

- 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest,  

- 13029003 Urejanje cestnega prometa,  

- 13029004 Cestna razsvetljava, 

- 13029006 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest   
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrţevanje lokalnih cest 

( letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrţevanje javnih poti (letno in zimsko). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno vzdrţevana in obnovljena  cestna infrastruktura v občini 

ter zagotavljanje čim večje varnosti udeleţencev v prometu in dvig standarda izvajanja rednega 

vzdrţevanja. 

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

Izdelava kakovostnega programa za izvedbo letnega in zimskega rednega vzdrţevanja občinskih 

cest. Kazalci so opredeljeni v letnem programu rednega vzdrţevanja in načrtu izvajanja zimske 

sluţbe. 

13001 Tekoče vzdrţevanje lokalnih cest-letno 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinske ceste se morajo redno vzdrţevati z namenom zagotavljanja prometnih povezav ter 

zagotavljanja varnosti udeleţencev v prometu. Za celotno vzdrţevanje, tako letno kot zimsko je 

bil na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v letu 2016, ponovno izbran izvajalec Ţagar Joţe 

s.p., s katerim je bil sklenjen Okvirni sporazum o letnem in zimskem vzdrţevanju občinskih cest 

za obdobje 48 mesecev (4 leta) od sklenitve pogodbe. Za vsako posamezno leto mora izvajalec 

na podlagi 11. člena sklenjenega okvirnega sporazuma pripraviti in predloţiti predlog plana tako 

za letno kakor tudi za zimsko vzdrţevanje občinskih cest.   

Proračunska postavka 13001 je tudi za leto 2018 predvidena v višini 70.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izvedba rednega vzdrţevanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske 

javne sluţbe na ugotovljene potrebe s terena. 

13002 Tekoče vzdrţevanje lokalnih cest-zimska sluţba 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 13002 Tekoče vzdrţevanje lokalnih cest - zimska sluţba je za leto 2017 predvidena v višini 

80.000 EUR. Poraba teh sredstev je odvisna zlasti od količine zapadlega snega in razmer na 

lokalnih cestah in javnih poteh v naši občini  v zimskem času. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izvedba rednega vzdrţevanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske 

javne sluţbe glede na ugotovljene potrebe s terena, primerjava cen po enoti z drugimi izvajalci 

rednega vzdrţevanja. 
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13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrţevanje lokalnih 

cest in javnih poti, gradnja in vzdrţevanje ostale cestne infrastrukture.  Znotraj tega podprograma 

so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih 

cest, javnih poti in nekategoriziranih cest . Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva 

za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih 

v cestnem prometu 

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

- povečanje kvalitete cest, oziroma boljša prevoznost cest,  

- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. 

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

Letni cilji so rekonstrukcija manjših cestnih odsekov ter investicijsko vzdrţevanje cest. 

13003 Investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest in javnih poti 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2018 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrţevanje cest. V kolikor bi se tekom 

leta pokazala potreba po večjem investicijskem vzdrţevanju na posameznem odseku, bomo 

dodatna sredstva na to PP umestili z rebalansom.  

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrţevanje ter gradnjo, 

investicijsko vzdrţevanje avtobusnih postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih 

znakov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o cestah, Zakon o varnostni cestnega prometa, Uredba o načinu 

izvajanja gospodarske javne sluţbe vzdrţevanja drţavnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji 

in prometni opremi na javnih cestah 

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

Dolgoročni cilj urejanje cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeleţencev 

v prometu. 

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

Tudi letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost udeleţencev v cestnem prometu. 

13008 Banka cestnih podatkov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 13008 Banka cestnih podatkov.  

V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za vodenje katastra cest 

za potrebe Banke cestnih podatkov. Vodenje omenjenega katastra je obvezno za vse občine, 

podatke pa se posreduje drţavnim strokovnim sluţbam. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija preteklih let. 

4020997 Ažuriranje banke cestnih podatkov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Vsakoletno poročanje in aţuriranje banke cestnih podatkov na DRSC 

13013 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 

prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru PP 13013 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 

prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje po občini, ki se pokaţejo tekom 

proračunskega leta. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

V podprogramu 13029004  Cestna razsvetljava  se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so 

potrebne za vodenje, nadzor ter tekoče vzdrţevanje obstoječega sistema javne razsvetljave in 

predvidene porabe za posodobitve obstoječih sistemov JR in dogradnja novih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o javnih cestah (Ur.l.RS št. 33/2006), Zakon o graditvi objektov 

(Ur.l.RS št. 110/2002), Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaţevanja okolja (Ur.l.RS št. 81/2007). 

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega 

vzdrţevanja in novogradenj javne razsvetljave ter zagotoviti varnost udeleţencev v prometu. 

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi 

varčnimi svetilkami, predvsem na obnovljenih odsekih lokalnih cest  in po planu. 

13005 Cestna razsvetljava -JR 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki 13005 Cestna razsvetljava - JR je zajeta poraba električne energije za 

obstoječi in dograjen sistem javne razsvetljave po naseljih. Poraba se glede na ţe kar nekaj 

posodobljenih - novih LED sijalk zmanjšuje prav tako tudi samo vzdrţevanje obstoječe JR. 

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

Vrednost postavke je določena na podlagi porabe v preteklih letih.  

4022000 Električna energija - JR 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Pod to postavko se knjiţi izključno poraba električne energije porabljena na javni razsvetljavi. 

4022001 Vzdrževanje javne razsvetljave 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V tej postavki se obračunava izključno tekoče vzdrţevanje JR s pogodbenim izvajalcem. 
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13006 Posodobitev javne razsvetljave 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 13006 Posodobitev javne razsvetljave je namenjena posodobitvi javne razsvetljave z novimi 

varčnejšimi  lučmi na območju celotne občine. Za ta namen vsako leto v proračunu občine 

namenjamo določena sredstva.  

V 2018 bomo sredstva namenili za ureditev JR v sklopu projekta na PP  13018 Sofinanciranje 

investicijskega vzdrţevanja na drţavnih cestah – Rekonstrukcija ceste R3 653/1363 odsek km 

10,580-km 11,031 za kar so predvidena sredstva v višini 14.339 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt v okviru te proračunske postavke je: - OB066-07-0007 Novogradnja - nove javne luči 

 

13029006 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja drţavnih cest 

Opis podprograma 

Omenjeni podprogram zajema investicijsko vzdrţevanje, oziroma sofinanciranje vzdrţevanja 

drţavnih cest s strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnem prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so, da so urejene tudi regionalne ceste, katere vzdrţuje 

drţava. Občina pa je pri tem dolţna poskrbeti  za morebitne odkupe zemljišč, pločnike, javno 

razsvetljavo ter vso infrastrukturo ob regionalnih cestah. 

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

Letni izvedbeni cilj tega podprograma po sprejetem proračunu je bil Rekonstrukcija ceste Hrib-

Travnik, za kar smo v proračunu tudi namenili določena sredstva. V letošnjem letu je v izdelavi 

projekt, kar pa bo financirala drţava. Iz občinskega proračuna pa smo letos ţe namenili 2.756,00 

EUR in sicer za geodetske storitve, izmere in parcelacije. 

 

13018 Sofinanciranje investicijskega vzdrţevanja na drţavnih cestah 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- Pod to proračunsko postavko je bila ţe v letu 2017 predvidena izvedba investicije 

Rekonstrukcija ceste R653/1363 odsek km 10,580-km11,031.  Stroški te investicije so 

razdeljeni na stroške DRSC in stroške Občine Loški Potok. V našem proračunu bodo 

prikazani samo stroški naše občine, strošek je bil predviden ţe v 2017, vendar  realizacije 

v tem letu ne bo.  Občina pri tem projektu pokriva izgradnjo pločnika, javno razsvetljavo 

in  telekomunikacijske vode. Ta investicija je v proračunu vrednostno razdeljena kar na 

štiri proračunske postavke in sicer: PP 13006 Posodobitev javne razsvetljave, PP 13018 

Sofinanciranje investicijskega vzdrţevanja na drţavnih cestah (obnova ceste, meteorne 

kanalizacije in telekomunikacijskih vodov), PP 15019 Fekalna kanalizacija in PP 16040 

Investicijsko vzdrţevanje objektov vodooskrbe (obnova vodovoda).  
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14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 - Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju pospeševanja in 

podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija 

razvoja gospodarstva in turizma v RS, 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji občine na tem področju so pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti in 

promocije občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 14 - Gospodarstvo zajema naslednje glavne programe:  

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 

spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je pomoč, oziroma vzspodbuda razvoju podjetništva v občini. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim 

razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti, spodbujanje 

povezovanja podjetij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, proračunski uporabnik 4000 Občinska 

uprava. 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje medobčinskih skladov za razvoj 

malega gospodarstva.Občina podpira programe v okviru Razvojnega centra Novo mesto, 

Razvojnega centra Kočevje - Ribnica, in Obrtno podjetniške zbornice OE Ribnica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

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

Zagotavljanje podpore malemu gospodarstvu. 

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

Število obveščenih ter vključenih predstavnikov malega gospodarstva v podporne aktivnosti. 
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14001 Sredstva za delovanje RC Kočevje-Ribnica 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 14001 Sredstva za delovanje RC Kočevje-Ribnica je za leto 2018 predvidena v višini 2.800 

EUR na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov.  Sofinanciranje občin za delovanje je bilo 

določeno s sklepom skupščine ţe v letu 2007. 

 

14002 RC Novo mesto-garancijska shema 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP14002 RC Novo mesto - garancijska shema v višini 350,00 - sredstva za samo delovanje 

garancijskega sklada 

14003 RC Novo mesto-štipendijska shema 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

14003 RC Novo mesto - štipendijska shema v višini 563 EUR  -občinska sredstva pri  

dodeljevanje kadrovskih štipendij štipendistom iz naše občine. 

14014 Sredstva za OPZ Ribnica 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračun za leto 2014 je bila umeščena nova PP, s katero so v višini 980 EUR  namenjena 

sredstva za OPZ Ribnica kot sofinanciranje dela, ki ga tudi za podjetja in samostojne podjetnike 

iz naše občine, opravlja  omenjena obrtno-podjetniška zbornica. Tudi v letu 2018 predvidevamo 

enak strošek. 

14014 Sredstva za delovanje Lesne zadruge Loški Potok 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za 2018 so predvidena tudi sredstva za Lesno zadrugo Loški Potok v okviru katere 

deluje pogodbena pošta.  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 

promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je večja prepoznavnost in razvoj naše občine v okviru posameznih projektov. 

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

Povečanje prepoznavnosti območja občine širši javnosti ter podpoora turistični dejavnosti v 

občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:  

- 14039001 Promocija občine, 

- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.   

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 
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14039001 Promocija občine 

Opis podprograma 

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve, sredstva za projekt Po poteh kulturne 

dediščine, druge promocijske aktivnosti (karte, zloţenke, razglednice). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o lokalni samoupravi 

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

 

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

 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2018 so na tej postavki predvidena sredstva v višini 2.000 EUR 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje projektov nad tem področju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o lokalni samoupravi. 

14005 Sofinanciranje programov turističnih organizacij   

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvojni programi na tem področju  se izvajajo preko Razvojnega centa Novo mesto 

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

Realizacija iz preteklih let. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja 

okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega druţbenega razvoja, ki omogoča 

dolgoročne pogoje za človeško zdravje in kakovost njegovega ţivljenja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na tem področju so: izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, 

izgradnja čistilnih naprav ter zbiranje in ločevanje odpadkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

To področje zajema naslednje programe:  

- 1502 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor  

- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
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1502 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 

1502 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor  

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo 

ter nadzor nad onesnaţevanjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito ravnanje z odpadki in preprečevanje, da bi se 

odpadki  odlagali na mestih, ki le-temu ni namenjeno. 

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

Glavni cilj je  preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:  

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,  

- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

15001 Izvedba ukrepov na odlagališču odpadkov Mala gora  

Za izvedbo ukrepov sanacije  smetišča v Mali gori bodo  vse tri občine (Ribnica, Sodraţica in 

Loški Potok) vsako proračunsko leto svoj deleţ, Za našo občino je le-ta za leto 2018 v višini 

5.912 EUR.  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo:gradnja in vzdrţevanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 

naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o varstvu okolja, zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja. 

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je učinkovito ravnanje z odpadno vodo. 

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

Ob sprejetju proračuna za 2018 je  letni cilj tega  podprograma, da se v okviru Rekonstrukcije 

regionalne ceste izvede fekalna kanalizacija odseka R 653/1363.  

15007 Vzdrţevanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V PP 15007 Vzdrţevanje kanalizacijskih sistemov  zajema strošek čiščenja kanalizacije in odvoz 

na deponijo. Zajeti so stroški odvoza blata iz MČN Hrib 100 PE. 
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15019 Fekalna kanalizacija – rekonstrukcija odseka R653/1363 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Rekonstrukcije regionalne ceste se  izvede fekalna kanalizacija odseka R 653/1363.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema 

prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 

gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin Upošteva se hirarhija 

prostorskih dokumentov na drţavni in lokalni ravni. Osnova je Strategija prostorskega razvoja 

Slovenije in Prostorski red RS.  Osnovo prostorskemu planiranju v občini pa predstavlja 

Občinski prostorski načrt (OPN). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na tem področju so predvsem učinkovito in dobro  prostorsko načrtovanje in 

organiziranje komunalne dejavnosti ter spodbujanje stanovanjske  gradnje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 16 zajema naslednje glavne programe:  

- 1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija,  

- 1603 Komunalna dejavnost,  

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,  

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

zemljišča) 

1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa 

1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija  

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad 

prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je nadzor nad prostorom in učinkovito  gospodarjenje s 

prostorom, zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč in s tem moţnost 

povečevanja števila prebivalcev v občini. Zagotavljanje enakomernega razvoja vseh delov 

občine. 

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

Glavni izvedbeni cilj je sprejetje sprememb OPN-ja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa sta:  

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,  
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- 16029003 Prostorsko načrtovanje.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Podprogram prostorsko načrtovanje zajema izdelavo prostorskih aktov občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o stavbnih 

zemljiščih, 

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema 

posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske 

ureditve. 

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

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je izdelava in sprejem in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta (SD OPN2 Loški Potok) 

16002 Izdelava prostorskih aktov občine 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki so bile predvidena izdelava in sprejem in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta (SD OPN2 Loški Potok). 

1603 Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

1603 Komunalna dejavnost  

Glavni program vključuje sredstva  za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za 

rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje  naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju 

občine Loški Potok. V skladu z zagotovljeni sredstvi realizirati predvidene naloge na področju 

komunalne dejavnosti. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj v okviru komunalne dejavnosti je posodobitev oskrbe z vodo v okviru 

predvidenih investicij za leto 2018 po sprejetem proračunu.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, znotraj glavnega programa so:  

- 16039001 Oskrba z vodo,  

- 16039003 Objekti za rekreacijo,  

- 16039004 Praznično urejanje naselij,  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 
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16039001 Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Podprogram oskrba z vod zajema gradnjo in vzdrţevanje vodovodnih sistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage:  Zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o gospodarskih 

javnih sluţbah. 

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je  zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo 

na območju celotne občine, ohranitev naravnih virov ter izboljšanje kvalitete vode. 

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

Letni izvedbeni cilji v podprogramu Oskrba z vodo je posodobitev posameznih odsekov 

vodovodnega sistema v občini v okviru drugih investicij. 

16037 Subvencioniranje cene vode 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2018 je v našem proračunu predvideno subvencioniranje cene vode javnemu podjetju 

Hydrovod d.o.o. iz Kočevja zaradi previsoke cene vode, ki bi jo morali plačati naši občani. Po 

sklepu občinskega sveta se del vodarine subvencionira iz proračuna občine LP. 

16040 Investicijsko vzdrţevanje objektov vodooskrbe 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Rekonstrukcije  regionalne ceste R3-653 odsek Sodraţica 10,580-11,031 se predvideva 

tudi obnova vodovodnega omreţja na tem odseku.  

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrţevanje pokopališč in mrliških veţic. 

Pokopališka in pogrebna infrastruktura in oprema sta dani v najem Komunali Ribnica, ki iz 

prihodkov najema grobov in plačila stroškov pogreba, financira tekoče vzdrţevanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, 

Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 

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

Vzdrţevanje urejenosti in reda na vseh pokopališčih ter redno vzdrţevanje in obnavljanje 

objektov na pokopališčih. 

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

Cilj občine je, da na pokopališčih vzdrţuje in skrbi za red in čistočo, določa mesta za odlaganje 

odpadkov itd. Redne aktivnosti, dogovarjanje in sodelovanje z skrbnikom pokopališč (Komunala 

Ribnica) je kazalec za doseganje letnega cilja. 
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16043 Najemnina in vzdrţevanje pokopališč 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2012 je bila podpisana pogodba z Ţupnijo Loški Potok za plačilo najemnine za 

pokopališče v Loškem Potok, v Dragi in v Starem Kotu. Skupni strošek te najemnine bo tako 

tudi v letu 2018 550 EUR 

16039004 Praznično urejanje naselij 

Opis podprograma 

Podprogram Praznično urejanje naselij zajema praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o gospodarskih javnih sluţbah 

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

Praznično urejanje centra naše občine - Hriba. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsako proračunsko leto posebej zagotovitev izobešanja zastav ob 

praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne krasitve v občini. 

16012 Praznična okrasitev naselij 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 16012 Praznična okrasitev naselij  predstavlja strošek novoletne okrasitve centra Hriba. V 

letu 2018 so predvidena sredstva v višini 2.900 EUR. 

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

Realizacija postavke iz prejšnjih let. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Opis podprograma 

Navedeni podprogram vključuje različna področja, ki se navezujejo na urejanje komunalnih 

dejavnosti in investicij na področju komunalne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage:zakon o gospodarskih javnih sluţbah 

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

 

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

 

16013 Druge komunalne storitve 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 16013 Druge komunalne storitve v višini 2.400,00 EUR za druge komunalne storitve in sicer: 

za izdelavo projektnih pogojev, smernic, soglasij, ki jih pridobimo od javnih podjetij tako od 

Komunale Ribnica kakor tudi od Hydrovoda d.o.o. iz Kočevja.  

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

Realizacija preteklih let. 
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16046  Urejanje obrtno poslovnega območja v Podpreski 

Občina Loški Potok ţeli oţiveti opuščeno IC v Podpreski. Za oţivitev je nujno potrebno 

prenoviti komunalno in cestno infrastrukturo, dovoze do objektov in parkirne prostore. Za ta 

namen nameravamo kandidirati na javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne 

infrastrukture in pridobiti nepovratna sredstva.  

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis glavnega programa 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 

stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je ugotovitev dejanskih potreb po novih stanovanjih ter 

izgradnja stanovanj na najugodnejši lokaciji. 

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

Upravljanje in tekoče vzdrţevanje stanovanjskih objektov v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:  

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,  

- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju:prenos kupnin na 

Stanovanjski sklad RS, upravljanje in vzdrţevanje neprofitnih stanovanj itd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage:stanovanjski zakon 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti rešitev stanovanjskega problema čim večjemu številu občanov. 

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

Investicijsko in tekoče vzdrţevanje  stanovanj v lasti občine. 

16017 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje stanovanj (obratovalni stroški, 

zavarovanje, upravljanje) 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 16017 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje stanovanj vključuje stroške upravljanje s strani SPL 

Ljubljana, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o upravljanju stanovanj na naslovu Hrib 7. 

 



 

 50 

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

gozdna in stavbna zemljišča) 

Opis glavnega programa 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito upravljanje in razpolaganje z zemljišči. 

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

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup in prodaja). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:  

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

- 16069002 Nakup zemljišč.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Opis podprograma 

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge 

stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjiţne zadeve, geodetske zadeve itd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o stavbnih zemljiščih, , Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju 

prostora, 

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

Dolgoročni cilj  predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja zadev z 

namenom pridobitve in ureditve zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim. 

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

Letni izvedbeni cilj je v okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom. 

16019 Stroški urejanja občinskih zemljišč 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški urejanja občinskih zemljišč  predstavljajo odhodki za urejanje občinskih zemljišč in sicer 

za geodetske storitve in izdelavo posameznih parcelacij na različnih lokacijah in notarske 

storitve. Glede na to, da je v proračunu za letošnje leto predvidenih kar nekaj parcel za nakup 

zemljišč za potrebe občinskih investicij, so tudi ti stroški planirani v višjem znesku kot v 

preteklih letih. 

16069002 Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč zajema odkupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter 

stavbnih zemljišč. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o projektni in 

tehnični dokumentaciji, Zakon o stvarnem premoţenju drţave in lokalnih skupnosti, Uredba o 

stvarnem premoţenju drţave in lokalnih skupnosti. 

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

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 

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

Letni izvedbeni cilji tega programa  so zajeti v Predlogu za nakup in prodajo stvarnega 

premoţenja. Nakup je v letošnjem proračun predviden za tista zemljišča, na katerih so bo v 

prihodnjih proračunskih letih zgradil nov gasilski dom ter kurilnica za daljinsko ogrevanje. 

16020 Nakup zemljišč 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 16020 Nakup zemljišč je bil predviden v višini 130.000 EUR. Projekti, ki so v fazi priprave, 

narekujejo odkup zemljišč in sicer za: 

- kanalizacija Travnik ( izpust iz MČN),   

- stanovanjska gradnja po OPPN Hrib, 

- rekonstrukcija regionalne ceste Hrib-Sodraţica   

Predlogi za nakup stvarnega premoţenja so razvidni iz tabele, ki je priloţena predlogu proračuna 

za leto 2018. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 - Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega 

zdravstva ter druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lekarniški dejavnosti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotavljanje učinkovitega primarnega zdravstva v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 17 zajema naslednje glavne programe:  

- 1702 Primarno zdravstvo  

- 1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 

Opis glavnega programa 

1702  Primarno zdravstvo  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje sofinanciranje posameznih zdravstvenih 

dejavnosti  ter financiranje investicij na področju zdravstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni dejavnosti, predvsem z 

zagotavljanjem ustreznih prostorov in sofinanciranjem nakupa opreme. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik 4000  Občinska uprava. 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

Opis podprograma 

Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov zajema dejavnost logopeda, gradnja in 

investicijsko vzdrţevanje ZD, nakup in sofinanciranje opreme za ZD. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o zdravstveni dejavnosti 

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

Zagotoviti ZD Ribnica in zdravstveni postaji Loški Potok ustrezne pogoje, da bo ostal še naprej 

osrednji in najpomembnejši izvajalec primarne zdravstvene dejavnosti na območju občine Loški 

Potok, zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrţevanje in nakup nove opreme. 

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

Zagotavljanje kvalitetnega zdravstvenega varstva na primarni ravni - nakup opreme po potrebah 

ZD in ZP Loški Potok, sofinanciranje specializacije za program ginekologije, zagotavljanje 

delovanja logopedske sluţbe v obsegu, za katerega je izraţena dejanska potreba. 

17001 Dejavnost logopeda 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 17001 Dejavnost logopeda prikazuje stroške za delovanje logopeda, ki deluje v okviru ZD 

Ribnica, storitve pa opravlja tudi za potrebe otrok v naši občini v višini 850 EUR. 

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

Realizacija v preteklih letih. 

17002 Sofinanciranje investicij - Zdravstveni dom Ribnica 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalansu proračuna je predviden 10..000 EUR in sicer za nakup potrebne opreme za ZP Loški 

Potok in reševalnega vozila za ZD Ribnica (kredit). 

17006 Ginekološka dejavnost 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Loški Potok  kot soustanoviteljica JZ ZD Ribnica skupaj z občinama  Sodraţica in  

Ribnica  sofinancira specializacijo mlade zdravnice za ginekologinjo. Strošek v letu 2018 znašal 

5.400 EUR. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

1707  Drugi programi na  področju zdravstva 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno sluţbo. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa  je zagotavljanje nujnega zdravstvenega zavarovanja ter mrliške 

ogledne sluţbe. 

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,  

- 17079002 Mrliško ogledna sluţba.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Podprogram nujno zdravstveno varstvo 17079001 zajema sredstva za plačilo prispevka za 

zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 

zdravstveni dejavnosti. 

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

V proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za 

drţavljane RS, ki so prebivalci naše občine in niso zavarovani iz drugega naslova zavarovanja. 

Kazalec pa je število zavarovancev. 

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

Zagotoviti sredstva za kritje zavarovanja našim občanom. 

17004 Prispevek za zdr.zavarovanje za nezavarovane osebe 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka 17004   Prispevek za zdravstveno varstvo občanov je prispevek (obvezno 

zdravstveno zavarovanje), ki ga občina plačuje na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju za občane, ki imajo v občini stalno prebivališče in niso zavarovani iz 

drugega naslova ter nimajo prejemkov in premoţenja. Od leta  2012 o dodelitvi te pravice odloča 

CSD in o seznamu zavarovancev preko spletnega portala o tem sprotno obvešča občino.  V 

proračunu za leto 2018 je za to proračunsko postavko predvidenih 12.000 EUR. 

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

Za izračun te postavke smo uporabili povprečno število zavarovancev v preteklem letu ter 

upoštevali povečanje pavšalne vrednosti zavarovanja. 

17079002 Mrliško ogledna sluţba 

Opis podprograma 

V proračunu se v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

zagotovi sredstva za izvajanje mrliško pregledne sluţbe. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage:  Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju 

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

Zagotoviti mrliško pregledno sluţbo v skladu z 8. členom ZZVZZ. 

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

Plačevati mrliško pregledno sluţbo za umrle. 

17005 Mrliško ogledna sluţba 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina 

dolţna zagotavljati mrliško pregledno sluţbo na svojem območju. Naloge mrliško pregledne 

sluţbe, njeno organizacijo in delo določa Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 

pregledne sluţbe. Na območju naše občine so sluţbo opravlja ZD Ribnica. 

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

Mrliški ogledi na terenu, število mrliških ogledov. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, 

programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program športa, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju 

kultur 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na tem področju so zagotovitev pogojev za razvoj kulture, športa in delovanje 

nevladnih organizacij, ohranjanje, obnova in investicije na področju kulturne dediščine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 18 zajema naslednje glavne programe:  

- 1803 Programi v kulturi,  

- 1804 Podpora posebnim skupinam,  

- 1805 Šport in prostočasne dejavnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

18026 Vzdrţevanje grobov in grobišč 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa občinskega sveta smo v proračunu za leto 2016 odprli novo postavko in sicer 

Vzdrţevanje grobov in grobišč, v kateri bodo zagotovljena sredstva za vzdrţevanje vseh 



 

 55 

spominskih obeleţij, ki jih imamo v občini in naj bi jih v skladu z zakonodajo sredstva za 

vzdrţevanje le-teh zagotovila občina. V letu 2018 smo za to namenili 1.000 EUR. 

18029002 Premična kulturna dediščina 

18029 Muzejska, galerijska dejavnost 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Muzej Ribnica v sodelovanju s člani Muzejskega društva Ribnica ob 100-letnici zaključka I. 

svetovne vojne v naslednjem letu pripravlja razstavo o prvi svetovni vojni z naslovom »KONEC 

JE!«. Razstava naj bi bila istočasno na ogled v Ribnici, Sodraţici in Loškem Potoku. Za izvedbo 

razstave predlagajo sofinanciranje naše občine v višini 2.000,00 EUR. 

Miklova hiša iz Ribnice se je v letošnjem letu v sodelovanju z našo občino, zavodom Parnas in 

Rokodelskim centrom Ribnica uspešno prijavila na razpis okviru LAS Po poteh dediščine od 

Turjaka do Kolpe s projektom »Ţivljenje ustvarja zgodbe«. Projekt naj bi bil izveden in financiran v 

naslednjem letu. Sofinancerski deleţ naše občine še ni povsem znan, znašal pa bo do cca 5.000,00 

EUR. 

 

1803 Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

1803  Programi v kulturi   

Glavni program vključuje sredstva za knjiţničarsko dejavnost, zaloţniško dejavnost, ljubiteljsko 

kulturo in druge programe v kulturi.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je razvijanje knjiţničarske dejavnosti v občini in ljubiteljske kulture. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Glavni program vključuje:  

- 18039001 Knjiţničarstvo in zaloţništvo,  

- 18039003 Ljubiteljska kultura.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

18039001 Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

Opis podprograma 

Podprogram 18039001 Knjiţničarstvo in zaloţništvo zajema dejavnost knjiţnice, nakup knjig za 

knjiţnico itd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o knjiţničarstvu 

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

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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18002 Dejavnost knjiţnice 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 18002 Dejavnost knjiţnice vključuje  sredstva za pokritje stroškov delovanja knjiţnice, ki je 

v okviru Miklove hiše odprta v naši občinski stavbi. Sredstva so predvidena v višini 12.000 EUR 

in sicer za nakup gradiva, za plače in materialne stroške. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura zajema sredstva za delovanje kulturnih društev v naši 

občini. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa skladno s prijavljenimi projekti 

oziroma programi. Z izvajalci letnega programa kulture bodo podpisane letne pogodbe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o društvi 

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

 

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

 

18004 Sofinanciranje programov kulture v občini 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 18004 Sofinanciranje programov kulture v občini zajema sredstva za delovanje kulturnih 

društev v naši občini. Za leto 2015 so bila ta sredstva povečana na 7.000, 00 EUR in   razdeljena 

na podlagi javnega razpisa skladno s prijavljenimi projekti oziroma programi. Z izvajalci letnega 

programa kulture bodo podpisane letne pogodbe. Tudi za leto 2016 je na tej proračunski postavki 

predviden znesek 7.000 EUR. 

18005 Stroški kulturnih prireditev 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 18005 Stroški kulturnih prireditev predvideva sredstva za izvedbo kulturnih prireditev v 

višini 700 EUR, ki se izvajajo v dvorani OŠ. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

V podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura spada izdajanje občinskega glasila 

Odmevi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o medijih 

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

 

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

 



 

 57 

18012 Izdajanje občinskega glasila Odmevi 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tako kot vsako leto je tudi za 2016 je proračunu predviden tudi strošek priprave, postavitve in 

tiskanje petih številk občinskega glasila. V letošnjem letu je bilo na podlagi razpisa za tiskanje 

glasila izbrana Tiskarna Silveco d.o.o. Grosuplje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Realizacija proračunov preteklih let. 

18017 Oglaševanje - Radio Univox 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe za sofinanciranje informativnega programa "Radia Univox" bomo tudi v 

letu 2018 sofinancirali informativni program radia za potrebe Občine Loški Potok v okviru vseh 

dnevnih, tedenskih in mesečnih informativnih oddajah, ki se neposredno ali posredno navezuje 

na dogajanje v naši občini. ter financirali radijsko oglaševanje za delujoča društva v občini, OŠ 

in oglaševanje za potrebe občinske uprave ter celoletno vzdrţevanje spletne strani Občine Loški 

Potok. 

18039005 Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

18003 Kulturno turistični center  Hrib 14 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za 2018 je predvideno 500 EUR in sicer za tekoče vzdrţevanje KTC Hrib 14.   

 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov 

za mladino.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je razvijanje športne dejavnosti, predvsem v društvih v naši 

občini. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:  
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- 18059001 Programi športa,   

- 18059002 Programi za mladino  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava.  

18059001 Programi športa 

Opis podprograma 

Podprogram 18059001 Programi športa zajema sofinanciranje dejavnosti športnih društev na 

podlagi vsakoletnega razpisa ter stroške športnih prireditev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage: zakon o športu 

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

 

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

 

18019 Športna vzgoja otrok in mladine 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za to proračunsko postavko so predvidena v višini 2.500 EUR in bodo razdeljena na 

podlagi razpisa. 

18020 Športna rekreacija 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi sredstva za športno rekreacijo bodo razdeljena na podlagi razpisa. 

 

18021 Športne prireditve 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za športne prireditve v višini 4.200 EUR se bodo razdelili na podlagi razpisa za šport. 

Posamezna društva jih bodo lahko pridobila na podlagi vloţenih pisnih zahtevkov za ta sredstva. 

 

 

19 IZOBRAŢEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 - Izobraţevanje v naši občini zajema programe na področju predšolske 

vzgoje, osnovnošolskega izobraţevanja  in pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraţevanja, Zakon o osnovni šoli, zakon o vrtcih 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na tem področju so zagotoviti materialne pogoje za delovanje kvalitetne javne 

sluţbe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 19 - Izobraţevanje zajema naslednje glavne programe:  



 

 59 

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,  

- 1903 Primarno in sekundarno izobraţevanje 

- 1906 Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostne vzgoje in varstva predšolskih otrok v naši občini. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, znotraj glavnega programa je:  

- 19029001 Vrtci, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 

19029001 Vrtci 

Opis podprograma 

19029001 Vrtci: dejavnost javnega vrtca ter drugih vrtcev, v katerih so otroci iz naše 

občine(plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - 

sofinanciranje letovanja, zimovanja, vzdrţevanje vrtca itd.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga:  zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, zakon o vrtcih. 

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

 

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

 

19001 Dejavnost VVE Loški Potok 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19001 Dejavnost VVE Loški Potok. V to področje sodijo odhodki za financiranje  izvajanje 

javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu v Loškem Potoku. Javno sluţbo na 

področju predšolske vzgoje v naši občini izvaja Osnovna šola dr. Antona Debeljaka. Glede na 

Zakon o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, se cena 

programov (ekonomska cena) oblikuje iz stroškov dela, materiala in storitev ter stroškov ţivil za 

otroke. Nova ekonomska cena se določi konec leta, veljati pa začne s 1.1. naslednjega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Potrjen finančni načrt za posamezno proračunsko leto  za dejavnost VVE, ki nam ga posreduje  

OŠ Dr. Antona Debeljaka Loški Potok. 
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19002 Investicije in investicijsko vzdrţevanje vrtcev 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP  19002 Investicije in investicijsko vzdrţevanje vrtcev  - Dozidava vrtca Loški Potok. Po 

rebalansu proračuna za 2017 je bil večji del stroška predviden za leto 2017, medtem ko naj bi bil 

strošek v 2018 cca 150.000 EUR za gradbena dela ter cca 30.000 EUR za nakup opreme. Glede 

na sedanjo in predvideno realizacijo do konca tega leta pa je razvidno, da bo strošek te investicije 

v letu 2018 višji kot je bil predviden po osnutku proračuna za 2018. V predlogu proračuna je 

predviden strošek te investicije  povečan in znaša 327.050 EUR.  

Glede na to, da bo realizacija v letu 2017 niţja kot je bilo planirano po rebalansu, se bo povečalo 

stanje sredstev na računu na dan 31.12.2017. 

 

19003 Dejavnost vrtca - ostali vrtci 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19003 Dejavnost vrtca - ostali vrtci  

V okviru te postavke se zagotavlja tekoči transfer za plače, prispevke in materialne stroške 

drugih vrtec, v katere so vključeni otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in so 

vključeni v druge vrtce izven občine. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraţevanje 

Opis glavnega programa 

1903 Primarno in sekundarno izobraţevanje  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovne šole. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraţevanje, predvsem v 

smislu rednega in investicijskega vzdrţevanja osnovne šole. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram v okviru glavnega programa 1903 je:  

- 19039001 Osnovno šolstvo, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava. 

19039001 Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

19039001 Osnovno šolstvo: financiranje dodatnega programa v osnovni šoli (fakultativni pouk, 

jutranje varstvo), materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovne šole in 

druge materialne stroške, zavarovanje), ter investicije in investicijsko vzdrţevanje osnovne šole. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage: zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, zakon o osnovni 

šoli 

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

 

19004 Dodatni program v osnovni šoli 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19004 Dodatni program v osnovni šoli skupaj 12.325 EUR in sicer:  

- plače za dodatni program v OŠ  (jutranje varstvo, varstvo vozačev, poučevanje angleščine v 

najstarejši skupini otrok v vrtcu, pomočnica v kuhinji) – 10.970 EUR. 

- prispevke in davke delodajalca za dodatni program – 1.355 EUR.  

 

19005 Materialni stroški v osnovni šoli 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19005 Materialni stroški v OŠ v skupni višini 69.800,00 EUR in sicer:  

- za materialne stroške (porabljeno električno energijo, stroške kurjave, zavarovanje objekta, 

poštne storitve, nabavo pisarniškega materiala, tekoče vzdrţevanje opreme in objekta OŠ). 

 

19006 Investicije in investicijsko vzdrţevanje osnovne šole 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19006 Investicije in investicijsko vzdrţevanje  osnovne šole v višini 10.000 EUR za nakup 

osnovnih sredstev na podlagi predloţenega finančnega načrta javnega zavoda. 

1906 Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

1906  Pomoči šolajočim  

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je pomoč šolajočim in sicer v obliki subvencioniranja 

oziroma regresiranja šolskih prevozov in subvencioniranja šole v naravi. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram znotraj tega glavnega programa je:  

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: sofinanciranje šole v naravi, regresiranje prevozov 

učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage:  zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanj 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

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

 

19012 Subvencioniranje šole v naravi 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki  subvencioniranje  šole v naravi občina iz proračuna vsako leto namenja 

sredstva za prevoz v šolo v naravi tako za zimsko kot tudi za letno ter prevoz za obšolske 

dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

19013 Regresiranje šolskih prevozov 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19013 Regresiranje šolskih prevozov v višini 65.000 EUR. Ta proračunska postavka se 

delno pokriva iz pridobljenih sredstev iz ministrstva za šolstvo kot povračilo sredstev za prevoze 

otrok v šolo, katerih pot v šolo je ogroţena zaradi velikih zveri.  

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 - Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega 

varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu materialno ogroţenih in drugih ranljivih 

skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji občine na tem področju so predvsem preprečevanje in reševanje socialne 

problematike posameznikov, druţin in skupin prebivalstva, zagotavljanje podpore socialno 

ranljive skupine občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 20 - Socialno varstvo zajema naslednje glavne programe:  

- 2002 Varstvo otrok in druţine, 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in druţine 

Opis glavnega programa 

2002 Varstvo otrok in druţine  

Glavni program vključuje sredstva za programe pomoči druţinam na lokalnem nivoju. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je pomoč staršem ob rojstvu otrok. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanašajo na ta glavni program je:  

- 20029001 Drugi programi v pomoč druţini, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 

20029001 Drugi programi v pomoč druţini 

Opis podprograma 

20029001 Drugi programi v pomoč druţini: pomoč staršem ob rojstvu otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o socialnem varstvu 

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

 

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

 

20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP  20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok  

Na podlagi Odloka o spremembi odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence, ki ga je 

občinski svet sprejel na 2. redni seji OS dne 18.12.2014,  so starši novorojenega otroka, ki je 

rojen po 1.1.2015 in ima stalno prebivališče v naši občini,  upravičeni do enkratne denarne 

pomoči v višini 300 EUR. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, 

institucionalno varstvo,  pomoči materialno ogroţenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je pomoč starejšim, ki potrebujejo institucionalno 

pomoč, pa nimajo svojih sredstev za to ter pomoč materialno ogroţenim in sofinanciranje 

humanitarnih organizacij. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:  

- 20049002 Socialno varstvo invalidov,  

- 20049003 Socialno varstvo starih,  
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- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroţenih in  

- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih 

centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje druţinskega pomočnika.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o socialnem varstvu 

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

 

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

 

20002 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP  20002 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih  

Občina je dolţna  plačevati oskrbnino  za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih , ki 

nimajo dovolj dohodka za plačilo oskrbnih stroškov. Oskrbnina se plačuje na osnovi odločb 

Centra za socialno delo. Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta in znašajo 

30.000 EUR. V proračunu  so sredstva, glede na realizacijo v preteklem letu na tej proračunski 

postavki predvidena v višini  33.500 EUR. 

 

20016 Druţinski pomočnik 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z odločbo CSD Ribnica je občina dolţna kriti stroške druţinskega pomočnika.  V 

mesecu oktobru smo od CSD prejeli odločbo o plačilu druţinskega pomočnika, za katerega 

bomo v letu 2018 tako namenili sredstva v višini 11.000 EUR. 

20049003 Socialno varstvo starih 

Opis podprograma 

20049002 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih 

zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči druţini na domu, sofinanciranje dejavnosti 

izvajanja pomoči na domu, investicije v domove za starejše. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: Zakon o socialnem varstvu 

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

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 20004  Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih   

Glede na Zakon o socialnem varstvu je občina na osnovi odločbe CSD dolţna plačevati 

prispevek k domski oskrbi upravičenca, vključenega v dom starejših občanov. Občina mora 

storitev domske oskrbe plačati v višini oprostitve plačila storitve upravičenca. Sredstva za ta 

namen se iz leta v leto povečujejo. Za leto 2018 je planiranih 57.000 EUR za to proračunsko 

postavko.  

 

20013 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 20013 Dejavnost izvajanja pomoči na domu  

Občina naj bi skladno z veljavno zakonodajo zagotavljala mreţo javne sluţbe socialno varstvene 

pomoči druţini na domu. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti 

(nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti 

institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, 

gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju stikov.  

Za izvajanje pomoči na domu je občina v letu 2017 ponovno sklenila pogodbo z DSO Grosuplje. 

Ker se te storitve v naši občini povečujejo, so sredstva za leto 2018 predvidena v višini 6.000 

EUR. 

20015 Dom starejših občanov Loški Potok 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 so  predvidena sredstva v višini 6.000 EUR. 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči kriţ, Karitas, društvo za pomoč 

duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov itd, 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage: zakon o Rdečem kriţu Slovenije, zakon o lokalni samoupravi 

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

 

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

 

20010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 20010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij 

V okviru te postavke so planirana sredstva za delovanje društev in humanitarnih organizacij na 

področju sociale v višini 3.000,00 EUR. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 - Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na 

občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega področja je najem najugodnejših dolgoročnih kreditov, ki so namenjeni za 

pokrivanje posameznih investicij, kakor tudi kratkoročnih kreditov, ki pa so namenjeni za 

pokritje trenutnih likvidnostnih teţav proračuna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 zajema naslednji glavni program:  

- 2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

2201  Servisiranje javnega dolga  

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim 

dolgom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa 2201 je zadolţevanje v zakonskih okvirih. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:  

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje in  

- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinski svet 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

Opis podprograma 

22019001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna  - domače zadolţevanje, glavnica za 

odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od 

dolgoročnih kreditov,  obresti od kratkoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage: zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

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

 

22007 Obresti dolgoročnih  kreditov poslovnih bank 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 22007 Obresti od kratkoročnih kreditov bank v višini  1.500,00 EUR in sicer od najetega  

dolgoročnega kredita.   

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 - Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic 

naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan veter, 

toča, pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni, druge 

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so 

namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 

nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega področja je  zagotoviti  pomoč prebivalcem v občini v primeru naravnih in 

drugih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 23 - Intervencijski programi in obveznosti zajema naslednja programa: 

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,  

- 2303 Splošna proračunska rezervacija 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

Opis glavnega programa 

Glavni  program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 

nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotoviti pomoč občanov naši občine v primeri naravnih 

in drugih nesreč. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:  

- 23029001  Rezerva občine, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 
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23029001 Rezerva občine 

Opis podprograma 

23029001 Rezerva občine; oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih 

nesreč, 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage: zakon o javnih financah, zakon o odpravi posledic naravnih 

nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 

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

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je zagotovitev sredstev tudi za tiste naloge, ki niso predvidene v 

proračunu, vendar so nujne za izvajanje določenih nalog. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma 

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage: zakon o javnih financah, zakon o odpravi posledic naravnih 

nesreč 

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

 

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

 

23002 Splošna proračunska rezervacija 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- 23002 Splošna proračunska rezervacija  

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, 

ampak zadrţi 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 izkaţe, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, 

ki 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 ţupan s sklepom o prerazporeditvi teh sredstev. 
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5000 VAŠKI ODBORI  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v naši občini zajema področje 

cestnega prometa in infrastrukture, saj drugih vrst prometa nimamo.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega področja je učinkovito tekoče in investicijsko upravljanje in vzdrţevanje 

občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestne razsvetljave ter investicijsko vlaganje v 

telekomunikacijsko omreţje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v naši občini zajema 

naslednje glavne programe:  

- 1302 Cestni promet in infrastruktura in  

- 1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest, 

investicijsko vzdrţevanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno 

razsvetljavo.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je dobra cestna povezava v občini in tudi do sosednjih občin. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj tega glavnega programa so:  

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje cest,  

- 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest,  

- 13029003 Urejanje cestnega prometa,  

- 13029004 Cestna razsvetljava.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 
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13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrţevanje lokalnih 

cest in javnih poti, gradnja in vzdrţevanje ostale cestne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj tega programa je investicijsko  vzdrţevanje obstoječih lokalnih cest in javnih poti 

ter izgradnja novih za čim boljšo povezavo v občini in do sosednjih občin. 

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

Dokončanje posodobitve ceste LC 229 050 

13016 Investicijsko vzdrţevanje cest po vaseh 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki občina nameni vsaki vasi deleţ sredstev glede na velikost vasi in števila 

prebivalcev. Ta sredstva so namenjena za vzdrţevanje vaških poti in ostalih nujnih del na vaški 

infrastrukturi (poti, javna razsvetljava, vaška jedra). 

Proračunska postavka 13016 Investicijsko vzdrţevanje cest po vaseh zajema sredstva s katerimi 

razpolagajo posamezne vaške skupnosti v višini 40.000 EUR. Cilj uvrstitve te postavke v 

proračun je bil angaţirati vaške odbore, da z dodeljenimi sredstvi samostojno upravljajo in se na 

občino obrnejo le za večje investicije, ki so morebiti potrebne. 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

4000 OBČINSKA UPRAVA  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 - Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na 

občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega področja je najem najugodnejših dolgoročnih kreditov, ki so namenjeni za 

pokrivanje posameznih investicij, kakor tudi kratkoročnih kreditov, ki pa so namenjeni za 

pokritje trenutnih likvidnostnih teţav proračuna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 zajema naslednji glavni program:  

- 2201 Servisiranje javnega dolga 
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2201 Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

2201  Servisiranje javnega dolga  

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim 

dolgom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa 2201 je zadolţevanje v zakonskih okvirih. 

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

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje in  

- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinski svet 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

Opis podprograma 

22019001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna  - domače zadolţevanje, glavnica za 

odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od 

dolgoročnih kreditov,  obresti od kratkoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage: zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin 

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

 

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

 

22004 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po pogodbi o dolgoročnem posojilu, ki ga je občina najela v letu 2014, bomo v letu 2018 

odplačali glavnico v višini 75.000 EUR, kar predstavlja 6.250,00 EUR mesečno. 
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I I I .  NAČ RT RA ZVO JNIH  

PRO G RA MO V  
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

4000 - OBČINSKA UPRAVA  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem  

OB066-16-0002 - Poslovni kompleks v Podpreski-stavbe  

Namen in cilj  

V letu 2016 je bil s strani občine odkupljen kompleks poslovnih stavb v Podpreski od podjetja 

Nolik d.o.o. v stečaju. V letu 2017 je bil v izdelavi projekt za ureditev objektov. V letu 2018 pa 

je predvidena ureditev dotrajanih objektov. 

Stanje projekta  

V izvedbi je izdelava projekta za ureditev objektov. 

OB066-16-00007 – Prostori nad trgovino KZ   

Namen in cilj  

Za ta projekt je v 2018 predvidena izdelava projekta v  višini 5.000 EUR. V prihodnjih letih pa preureditev 

prostorov po projektu.  

Stanje projekta  

V 2018 priprava projekta.  

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave  

OB066-07-0001 - Nakup pisarniške opreme  

Namen in cilj  

Namen nakupa pisarniške opreme je posodobitev opreme za poslovne prostore občinske uprave, 

kakor tudi opreme za delovanje občinske uprave. Ker zlasti računalniška oprema zelo hitro 

zastara, je potrebna sprotna posodobitev le-te. S posodobitvijo te opreme se namreč izboljšajo 

pogoji za delo.  

Stanje projekta  

V vsakem proračunskem letu so predvidena sredstva za nabavo opreme.  

OB066-07-0003 - Investicijsko vzdrţevanje upravnih prostorov  

Namen in cilj  

Namen tega projekta je vzdrţevanje poslovnih prostorov, oziroma občinske stavbe. Občinska 

stavba je bila popolnoma preurejena, oziroma adaptirana v letu 1999, vendar se tako manjša, 

kakor tudi večja popravila in posegi pojavljajo sprotno.  

Stanje projekta  

V letu 2012 je bilo izvedeno beljenje celotnih notranjih prostorov. V letu 2017 pa je bila 

izvedena obnova obstoječega parketa v prostorih občinske uprave (brušenje, lakiranje). Obnova 



 

 74 

zunanjih sten na severni strani stravbe (razpoke, odpadanje ometa) pa se predvideva za izvedbo v 

2018.  

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB066-07-0032 - Nakup opreme za CZ  

Namen in cilj  

Namen in cilj tega projekta je nakup opreme za delovanje enot civilne zaščite. Le z zadostno 

opremljenostjo je delovanje CZ lahko uspešno.  

Stanje projekta  

Planirana so  sredstva za nabavo ponjav za pokrivanje streh v primeru naravnih nesreč. Nabava v 

2019. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB066-07-0004 - Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme  

Namen in cilj  

Namen projekta je sofinanciranje nabave gasilskih vozil in gasilske opreme za gasilska društva v 

naši občini. Cilj tega projekta je opremljenost gasilskih društev v občini v skladu z določili 

Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni 

list RS, št. 92/2007). Za ta namen se vsako leto namenijo sredstva iz naslova poţarne takse.  

Stanje projekta  

Vsa PGD v občini še niso opremljena s pripadajočo minimalno opremo, ki je predvidena s 

podzakonskimi predpisi za posamezno kategorijo enote. V letu 2016 je bila nabavljena  nova 

gasilska cisterna, za katere nadgradnjo pa bodo dana sredstva iz proračuna 2017 in 2018.  

 

OB066-07-0005 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje GD  

Namen in cilj  

Namen projekta je sofinanciranje investicij v nove gasilske domove ter v investicijsko 

vzdrţevanje le-teh. Cilj tega projekta pa je zagotovitev ustreznih prostorov in vzdrţevanje 

obstoječih gasilskih domov.  

Stanje projekta  

Gasilski domovi nekaterih PGD so sorazmerno stari in zahtevajo transparentno večja ali manjša 

investicijska vzdrţevanja.  

 

OB066-11-0004 - Investicijsko vzdrţevanje gasilske opreme  

Namen in cilj  

Na podlagi zakona v gasilstvu je na določeno obdobje potreben pregled in servisiranje 

posamezne gasilske opreme.  

Stanje projekta  

Projekt se bo izvajal na podlagi letnega plana.  
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij  

OB066-10-0009 - Večnamenski objekt Hrib  

Namen in cilj  

Zaradi neustrezne lokacije gasilskega doma na Hribu, ki je last centralnega društva PGD Hrib se 

namerava zgraditi nov gasilski dom na drugi lokaciji in zajema naslednje namene. Namen tega 

projekta je pridobitev ustreznih prostorov za gasilsko dejavnost in  pridobitev ustreznih garaţnih 

prostorov za gasilska vozila.  

Stanje projekta  

      Projekt v izvedbo v letu 2018.  

OB066-14-0003 Ureditev centra Hriba  

Namen in cilj  

Za preureditev otoka z lipama v središču Hriba v višini 15.000 EUR.. Zaradi dotrajanih starih lip je 

bilo obstoječe potrebno odstraniti. Predvidena je nova zasaditev in ureditev otoka z novim oglasnim 

panojem  in predstavitvijo KKS omare. 

 Stanje projekta  

Projekt se je v letu 2017, končal pa se bo v 2018.  

 

11049001 - Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest  

OB066-15-0001 - Investicijsko vzdrţevanje gozdnih cest  

Namen in cilj  

V investicijskem vzdrţevanju gozdnih cest je  prikazan strošek ureditve sanacije gozdnih cest po 

občini.  

Stanje projekta  

Predvidena realizacija po posameznih letih.   

 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

OB066-16-0003 - Investicije v pridobivanje energije  

Namen in cilj  

Namen vlaganja v ta projekt je vlaganje v nove obnovljive vire energije v  celotni naši občini. 

Stanje projekta  

Vlaganje v ta projekt predvideno v letih 2019 in 2020. 

  

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest  

OB066-07-0035 - Modernizacija občinskih cest  

Namen in cilj  

Zaradi obilne zime so se spomladi pokazale večje poškodbe na asfaltnih površinah lokalnih cest 

in javnih poti, zato je bilo potrebno nastale poškodbe sanirati. Prav tako je bilo potrebno sanirati 
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neustrezno odvodnjavanje površinske meteorne vode na določenih odsekih javnih poti v naseljih 

Mali Log in Retje. V naselju Travnik so se zaradi odvaţanja smeti s smetarskim vozilom 

pojavile poškodbe na dveh opornih zidovih, ki imajo lahko za posledico porušitev le-teh. Prav 

tako je potrebna ureditev prečnega odvodnjavanja (rešetke). V letu 2013 je bila izvedena tudi 

Sanacija podpornega zidu v Retjah, saj se je le-ta porušil na javno pot. V letu 2014 pa bo na tem 

projektu izvedeno asfaltiranje ceste skozi del naselja Črni Potok in in ureditev poti do vodohrana 

v Travniku ter odkup zemljišč za v letu 2013 obnovljeno cesto Kriţpotje - Mali Log. V letu 2014 

pa je bila izvedena tudi Sanacija odsekov ceste proti Beli vodi in na Kapli in asfaltiranje 

občinskih cest in JP po vasi Mali Log. V 2015 je bilo izvedeno investicijsko vzdrţevanje 

občinskih cest Hrib - vrh Hriba, v 2016 pa je predvidena obnova ceste vrh Hriba - kriţišče. V 

2016 je bila  izvedena še sanacija ceste - Srednja vas Kapla in sanacija dela JP 731-141- Hrib-

Retje. V letu 2017 pa je bilo izvedeno nadaljevanje sanacije poti Hrib – Retje ter   prenova dela 

LC in GC Šegova vas – Doline.  

Stanje projekta  

V okviru tega projekta se vsako leto izvajajo dela na posameznih cestnih odsekih in v okviru 

drugih projektov in sicer v letu 2015 kot investicijsko vzdrţevanje Hrib - vrh Hriba, v letu 2016 

pa je predvidena obnova ceste vrh Hriba kriţišče v okviru projekta Obnova vodovoda in ceste 

vrh Hriba - kriţišče ter sanacija dela javne poti Hrib - Retje in sanacija ceste Srednja vas – 

Kapla, v letu 2017 pa nadaljevanje sanacije poti Hrib – Retje ter   prenova dela LC in GC Šegova 

vas – Doline. Tudi v letu 2018 so bodo izvajala dela na tem projektu, v kolikor se pokaţe nujna 

potreba na posameznih odsekih lokalnih cest.  

OB066-08-0007 – Investicijsko vzdrţevanje cest po vaseh  

Namen in cilj  

Cilj tega projekta je izvedba posameznih investicij po vaseh, za katere sami vaščani, oziroma 

vaški odbori smatrajo, da so najbolj potrebne za izvedbo v posameznem proračunskem letu.  

Stanje projekta  

Projekt se izvaja skozi posamezno proračunsko obdobje. V letih 2013 in 2014 so bila ta sredstva 

za polovico niţja, medtem, ko so se v letu 2015 povečala. V naslednjih proračunskih letih so 

sredstva za ta projekt višja.  

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa  

OB066-12-0001 - Ureditev prometne signalizacije  

Namen in cilj  

Občina Loški Potok se je odločila da v sklopu te investicije ustrezno uredi vse pozdravne table, 

ki se nahajajo na vpadnicah v našo občino, v samem centru naselja Hrib bi se uredilo smerokaze 

za vse pomembne javne objekte in nekatera podjetja.   

Ker se potrebe po prometni signalizaciji pojavljajo sproti, so za ta projekt sredstva namenjena 

vsako posamezno proračunsko leto.  

Stanje projekta  

Tudi v letu 2018 se bodo  izvajale  aktivnosti na tem projektu.  
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13029004 - Cestna razsvetljava  

OB066-07-0007 - Javna razsvetljava  

Namen in cilj  

V tem projektu je skladno z Uredbo o javni razsvetljavi je bilo potrebno do leta 2016 posodobiti 

javno razsvetljavo. Občina Loški Potok  zato vsako posamezno proračunsko leto namenja 

določena sredstva za ta projekt. Posodobljene je ţe veliko javne razsvetljave z novimi lučmi, 

potrebna pa bodo še dodatna vlaganja v prihodnjih letih.  

Posodobitev javne razsvetljave se izvaja po potrebi – tam, kjer je to najbolj potrebno in pa tudi v 

okviru drugih projektov, zlasti pri obnovi posameznih odsekov lokalnih cest. 

Stanje projekta  

V letu 2012 se je pričelo z posodobitvijo javne razsvetljave, ko so bile zamenjane obstoječe 

ţarnice z novimi varčnejšimi v centru Hriba. V letu 2013 in 2014 so bila ta sredstva namenjena 

za posodobitev javne razsvetljave v vasi Mali Log, skupaj z investicijo Kanalizacija in MKČN 

Mali Log. Poleg tega je bila realizirana posodobitev osvetlitve cerkve na Taboru. Tudi v letu 

2015 so bila dana sredstva za ureditev javne razsvetljave v Malem Logu ter posodobitev JR v 

okviru drugih investicij, kot je v letu 2015 Obnova vodovoda in ceste Hrib - ulica. Poleg 

omenjenega je bila v letu 2015 opravljena tudi posodobitev javne razsvetljave v vasi Trava in 

Draga. V letu 2016 pa se je ta obnova nadaljevala v okviru projekta Obnova vodovoda in ceste 

vrh Hriba - kriţišče, izvedena pa bo tudi posodobitev javne razsvetljave v okviru še dveh 

investicij in sicer v okviru posodobitve dela ceste Hrib-Retje in posodobitve ceste Srednja vas - 

Kapla. V 2017 se je izvedla posodobitev JR na Lazcu ter posodobitev na LC (od Retje 25A do 

Retje 136). Za leto 2018  je predvidena posodobitev JR v okviru projekta Rekonstrukcija dela 

regionalne ceste Hrib-Sodraţica. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja drţavnih cest  

OB066-15-0007 – Rekonstrukcija ceste R3 653/1364 Hrib-Travnik  

Namen in cilj  

V dogovoru z Direkcijo za ceste RS so bile  v letu 2016 opravljene  potrebne geodetske storitve, 

meritve ter izdelava projekta za rekonstrukcijo ceste R3/653/1364 na odseku od Hriba do konca 

naselja Travnik. Obstoječa cesta je v zelo slabem stanju in predstavlja nevarnost za vse 

udeleţence v prometu, zato je rekonstrukcija nujno potrebna.  

Stanje projekta  

Projekt naj bi se začel izvajati v 2019, strošek le-tega pa naj bi  pokril DRSC.  

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

OB066-07-0020 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč  

Namen in cilj  

Namen tega projekta je komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN Hrib s 

ciljem zagotoviti občanom nove površine za gradnjo novih stanovanjskih objektov in jih 

komunalno opremiti. Pri izvedbi OPPN Hrib je potrebna še sprememba meje med II in III 

varstvenim pasom, za kar bodo potrebne posebne strokovne podlage in uskladitev z MKO.  
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Stanje projekta  

Projekt je izdelan, potrebno bo pridobiti zemljišča (odkup zemljišč). 

OB066-10-0011 - Kanalizacijski sistem s ČN Travnik  

Namen in cilj  

    Z omenjenim projektom je predvidena izgradnja čistilne naprave 1500, ki bo locirana nad vasjo       

Travnik. Sluţila naj bi za vse vasi (Retje, Hrib, Travnik, Šegova vas in Srednja vas), naselje Mali 

Log pa ţe  ima samostojno čistilno napravo.  

Stanje projekta  

Postopki projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja MKČN Travnik so izvedeni. Z 

izvedbo pa se po pričelo, ko bomo pridobili  sredstva za sofinanciranje te investicije. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

OB066-14-0007 - Izgradnja poţarnega bazena  

Namen in cilj  

Predvidena izdelava projekta za poţarni bazen v vasi Travnik, oziroma na kateri drugi  lokaciji 

in  bi sluţil povečanju poţarne varnosti v primeru večjih poţarov (gozdni poţari).  

Stanje projekta  

Projekt v izdelavi v 2019. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

OB066-07-0023 - Izdelava prostorskih aktov občine  

Namen in cilj  

Namen in cilj je izdelava prostorskih aktov za našo občino. V letu 2014 je bila z podjetjem 

AREA-LINE podpisana pogodba za izvedbo sprememb OPN-ja, ki pa v letu 2015 še ni bila 

dokončana., zato se je nadaljevala tudi v 2016. V letu 2017 pa je v izdelavi ţe izdelava 

sprememb in dopolnitev – OPN2.  

Stanje projekta  

V letu 2011 in 2012 ter tudi v 2013 in 2014 v skladu z OPN-jem v območju naselja Hrib izdelati 

OPPN, s ciljem zagotoviti občanom nove površine za gradnjo novih stanovanjskih objektov in 

jih komunalno opremiti z ustrezno komunalno infrastrukturo ter v območju načrta urediti tudi 

dostopnost z ureditvijo prometne infrastrukture zlasti na območju kriţišča R3-653 Bela voda. V 

2015 in tudi še v 2016 pa se opravlja sprememba obstoječega veljavnega OPN-ja celotne občine. 

V letu 2017 pa je v izdelavi ţe izdelava sprememb in dopolnitev – OPN2, katere strošek bo tudi 

iz proračuna 2018. 

 

16039001 - Oskrba z vodo  

OB066-07-0034 – Sofinanciranje investicijskih  vzdrţevalnih del na vodovodu  

Namen in cilj  

V sklopu investicijskih del je predvidena izdelava projekta za vključitev vrtine MV-1 v obstoječ 

vodovod in projekta izdelave vodohrana v višini 30.000 EUR. V okviru tega projekta so bila v 

letu 2016 izvedena obnovitvena dela na naslednjih odsekih vodovoda: - Obnova vodovoda vrh 

Hriba-kriţišče v okviru samostojnega projekta, - Obnova vodovoda Dednik, - Obnova vodovoda 
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Kapla. Tudi v letih 2017 in 2018 bodo dela na tem projektu in sicer kot del investicije 

Rekonstrukcija regionalne ceste Hrib-Sodraţica. 

Stanje projekta  

Projekt v izvajanju.  

OB066-08-0006 - Vodovodno omreţje v občini L.P.  

Namen in cilj  

V smislu celovite ureditve oskrbe s pitno vodo na območju občine Loški Potok je za dograditev 

in širitev vodovodnega sistema v občini Loški Potok potrebnih kar nekaj faznih izgradenj 

objektov, med katerimi se bodo nekateri gradili v sklopu rekonstrukcije vodovoda sočasno z 

izgradnjo kanalizacijskega sistema in MKČN za nekatere pa bo potrebna priprava projektne 

dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrebne bodo naslednje faze izgradnje: - 

Vključitev vrtine MV-1 v obstoječ vodovodni sistem. - Izgradnja vodovodne povezave proti Beli 

Vodi odsek od predvidene lokacije črpališča do hidro postaje. - Izgradnja vodovoda od hidro 

postaje do naselja Bela Voda. - Izgradnja naprave za pripravo vode iz zajetij Močila (obstoječe 

zajetje). - Povezava vodovodnih sistemov Stari Kot Novi Kot.  

Stanje projekta  

Projekt se bo gradil po fazah, glede na razpoloţljiva sredstva.  

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB066-12-0005 - Sanacija podpornega zidu-pokopališče Trava  

Namen in cilj  

V letu 2013 je prišlo do porušitve dela podpornega zidu, ki je nahaja na območju opuščenega 

dela pokopališča. Zid se je porušil na javno pot in jo naredil neprevozno. Lastnik zidu je ţupnija 

Draga. Ker je to območje pod nadzorom spomeniškega varstva, je ţupnija predlog za sanacijo 

posredovala tudi njim, ki pa so podali njihove projektne pogoje, ki pa za ţupnijo in občino s 

finančnega in izvedbenega stanja niso sprejemljivi. Oporni zid je vsako leto v slabšem stanju, ker 

ga zaledna voda in zima dodatno načenjata. Sanacija bo v vsakem primeru potrebna.  

Stanje projekta  

Ruševine dela zidu so odstranjene, tako da je cesta prevozna, podana je pobuda za enostavno 

sanacijo na zavod za kulturno dediščino.   

 

16069002 - Nakup zemljišč  

OB066-07-0011 - Nakup zemljišč  

Namen in cilj  

Projekti, ki so v fazi priprave in izvedbe  narekujejo odkup potrebnih zemljišč za izvedbo 

posamezne investicije.  

Stanje projekta  

Nakup zemljišč se izvaja na podlagi sprejetega Predloga za odkup zemljišč v posameznem 

proračunskem letu.  
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17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov  

OB066-07-0012 - Sofinanciranje investicij v opremo ZD Ribnica  

Namen in cilj  

Namen in cilj tega projekta je sofinanciranje nabave opreme v Zdravstvenem domu Ribnica, 

katerega ustanoviteljice so občine Ribnica, Sodraţica, Loški Potok in po novem tudi Občina 

Velike Lašče.  

Stanje projekta  

V letu 2013 je občina sofinancirala nakup novega reševalnega vozila in novega defibrilatorja. V 

letu 2014 pa se je za potrebe Zdravsvtene postaje Loški Potok nabavil en hematološki analizator 

in en kirurški kavter. V letu 2015 je bil nabavljen nov zobozdravstveni stol za potrebe zobne 

ambulante v ZP Loški Potok. V letu 2016  in 2017 je bila  nabavljena nova oprema po predlogu 

ZP Loški Potok. Za leto 2018 pa so predvidena sredstva za nakup novega reševalnega vozila ter 

potrebno opremo za ZP Loški Potok.  

 

18039005 - Drugi programi v kulturi  

OB066-09-0004 - Kulturno turistični center Hrib 14  

Namen in cilj  

Namen tega projekta je bil predvsem pridobitev prostorov za kulturno infrastrukturo in 

povečanje turistične atraktivnosti Občine Loški Potok oziroma posledično regije ter ustvarjanje 

novih delovnih mest. Z realizacijo projekta je  območje naše občine in regije pridobilo prostor za 

izvajanje kulturnih dejavnosti, informativnega središča za promocijo turistične ponudbe ter 

prostore za delovanje spremljajočih in društvenih dejavnosti. Večnamenski objekt  KTC  nudi 

tudi prostorske pogoje  turističnemu centru z informacijsko točko, predstavitvenemu centru 

kulturne in naravne dediščine Občine in širšega območja ter nizu ostalih dejavnosti.  

Stanje projekta  

Projekt je bil v letu 2013 zaključen. Z dnem 1. 11.2013 je bil objekt na podlagi javnega razpisa 

dan v najem za obdobje petih let, ki poteče v letu 2018.  

 V posameznem proračunskem letu se nabavi dodatna oprema, za katero se pokaţejo potrebe.  

 

18059001 - Programi športa  

OB066-13-0001 - Vzdrţevanje športnih objektov  

Namen in cilj  

Namen tega projekta je investicijsko vzdrţevanje športnih objektov v naši občini (igrišča, 

telovadnice).  

Stanje projekta  

Projekt v izvedbi glede na potrebe.  
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19029001 - Vrtci  

OB066-10-0003 – Dozidava  vrtca Loški Potok 

Namen in cilj  

Na podlagi veljavne zakonodaje in s tem v zvezi povečanega interesa staršev za predšolsko 

vzgojo so se v občini pokazale potrebe po odprtju novega oddelka vrtca, zato je občina ţe v letu 

2010 začela z aktivnostmi na tem področju in sicer iskanje primernega prostora za nov oddelek. 

Prostorske kapacitete v sedanjem vrtcu, oziroma šoli ne zadoščajo za nov oddelek, zato je bila 

občina prisiljena začasno poiskati prostor izven šole, oziroma vrtca. Tako od leta 2011 deluje 

nov oddelek vrtca v nekdanjih prostorih banke, katere smo v letu 2014 odkupili od lastnika NLB 

d.d. Vzporedno s tem so potekale  aktivnosti tudi za razširitev obstoječega vrtca v prostorih 

osnovne šole, za kar je ţe bil izdelan projekt, ki pa  je bil dopolnjen z določenimi spremembami. 

V letu 2015 in 2016 pa je bil v izdelavi nov projekt za dozidavo vrtca (sedanje igrišče za vrtec),  

ki je bil dokončan v letu 2017. V tem letu se je dozidava vrtca tudi pričela.  

Cilj tega projekta je zagotoviti normativom ustrezne prostorske pogoje za nemoteno delovanje 

vrtca v naši občini.  

Stanje projekta  

Dozidava vrtca v izvedbi v letu 2017 in 2018.  

 

19039001 - Osnovno šolstvo  

OB066-07-0016 - Nakup opreme za OŠ  

Namen in cilj  

Namen in cilj projekta je nakup opreme za potrebe osnovne šole Dr. Antona Debeljaka.  

Stanje projekta  

Nabava osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrţevanje stavbe OŠ. V 2018 je predvideno 

sofinanciranje nove računalniške opreme.  

 

20049003 - Socialno varstvo starih  

OB066-10-0010 - Dozidava in rekonstrukcija DSO Loški Potok  

Namen in cilj  

V letu 2014 in 2015 je bil izvedena investicija  Dozidava in rekonstrukcija DSO, katere namen in 

cilj je bil  preureditev prostorov  demence z izhodom  v park.  

V 2016 je bila nabavljena nova panelna ograja ob zunanjih sprehajalnih površinah. 

Stanje projekta  

V 2018 je predvidena nabava dodatne opreme za prostore demence v DSO.  


