
 

 

 

II .  POSEBNI DEL 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

1000 OBČINSKI SVET         6 .500 

01 POLITIČNI SISTEM        6.500 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

(občinski svet, župan, podžupan) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet in župan sta bila izvoljena na splošnih lokalnih volitvah leta 2018, njun mandat 

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

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

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

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

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

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

občinskega sveta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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         6.500 

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 odbori 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 županom, 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 župana in podžupanov. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta         6.500 

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 župana, podžupana in občinske uprave (kako se izvajajo odločitve občinskega 

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

svet mora sodelovati z županom, podžupanom 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       6.500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za to dejavnost  je tudi v  proračunu 2020 namenjenih 6.500 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. 
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2000 NADZORNI ODBOR        1 .600 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  1.600 

 

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 razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje 

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:  

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike  

- 0203 Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor         1.600 

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

uprava 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora      1.600 

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 županu 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      1.600 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

po predlogu  predvidena v višini 1.600 EUR. 

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

Plan dela nadzornega odbora. 

 

3000 ŽUPAN                 58 .872  

01 POLITIČNI SISTEM        50.372 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

(občinski svet, župan, podžupan). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski svet in župan sta bila izvoljena na splošnih lokalnih volitvah leta 2018, njun mandat 

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

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

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

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

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

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

občinskega sveta. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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 župan 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 župana in podžupanov. 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov     50.372 

Opis podprograma 

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah, 

materialni stroški dela župana ter plača župana. 

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 uravnoteženega 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 župana. Zastavljeni cilj je 

izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. 
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01007 Materialni stroški – župan       4.900 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za PP 01007 Materialni stroški - reprezentanca so za leto 2020 planirana v višini 4.900 

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 župana         45.472 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novi župan, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah v letu 2018, svojo funkcijo opravlja poklicno. 

Kot župan občine z prebivalci pod 2.000 prebivalcev spada v skupino županov z nazivom Župan 

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

župana, 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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE             8.500 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe 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. 

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 službe 

0403 Druge skupne administrativne službe    8.500 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 

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

z občinskim premoženjem. 
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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 premoženjem. 

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 Župan  

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

Občinska uprava 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov     8.500 

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 

 

04008 Pokroviteljstva občine       8.500 

Obrazložitev 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 8.500 

EUR in sicer v višini 3.500 EUR kot izdatki za blago in storitve ter 5.000 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       3 .116,809 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  2.900 

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. 
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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    2.900 

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 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike     2.900 

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 službi 

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)     800 

Obrazložitev 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. 
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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   2.100 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

odvajanja odpadnih voda in pobiranjem okoljske dajatve za onesnaževanje 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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE           304.641 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe 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. 

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 službe 

0401 Kadrovska uprava        4.920 

Opis glavnega programa 

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

nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

storitev za občane. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. 
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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      5.020 

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 zaslužim društvom za njihovo 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        5.020 

Obrazložitev 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 4.600 EUR. V ta 

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

okrasitve ter stroški priprave občinskih priznanj. Predvidena pa so tudi sredstva v višini 420 

EUR za nagrade ob občinskem prazniku, v primeru ko je dobitnik nagrade posamezno društvo. 

Ker v letu 2019 nobeno društvo ni bilo dobitnik priznanja, se ta sredstva prenesejo na konto  - 

material in storitve ob občinskem prazniku.  

 

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

Dosedanja proračunska poraba za aktivnosti ob občinskem prazniku. 

0402 Informatizacija uprave       5.000 

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:  

04029001 Informacijska infrastruktura 

- 04029002 Elektronske storitve, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 
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04029001 Informacijska infrastruktura      5.000 

 

04014 Prostorski informacijski sistem občine     5.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu proračuna 2020 smo predvideli  proračunsko postavko Prostorski informacijski sistem 

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

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

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

 

0403 Druge skupne administrativne službe         45.280 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 

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

z občinskim premoženjem. 

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 premoženjem. 

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 Župan  

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

Občinska uprava 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti     4.000 

Opis podprograma 

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

Slovenije, izdelava in vzdrževanje 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.). 
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04003 Objava občinskih predpisov      1.300 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 04003 Objava občinskih predpisov  je  predvidena v višini 1.300,00 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       1.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva v višini 1.000 EUR za potrebe nabave materiala (zastave ipd.). 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

04006 Spletne strani občine        1.700 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 04006 Spletne strani občine  - naročnina in tekoče vzdrževanje predvideno v višini 1.700 

EUR.  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem          41.280 

Opis podprograma 

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

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

investicijsko vzdrževanje 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 premoženjem. 

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

Redno in racionalno vzdrževanje objektov v lasti občine. Uspešno vodenje sodnih postopkov. 

04009 Sodni, odvetniški in notarski stroški     3.000  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po predlogu proračuna predvideni v višini 3.000 EUR za morebitne stroške odvetnikov, notarjev 

in drugih v primeru zadev v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. 

       

04012 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov   11.000 

Obrazložitev 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 vzdrževanje upravnih prostorov. V PP 04012 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih 

prostorov za leto 2020 so poraba električne energije in vode v poslovnih prostorih komunalne in 

komunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje in upravljanje teh prostorov ter zavarovalne premije 

za objekte in opremo.  
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04016 Obnova industrijskega objekta v Podpreski       2.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 04016  Obnova industrijskega objekta v IC Podpreski sklop II v višini  2.000 EUR se 

predvideva izdelava nadstrešnice nad glavnim vhodom v obnovljeni poslovni objekt v Podpreski.  

04019 Stavba KTC Hrib 14- tekoči stroški       25.280 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen te postavke je, da  so skupaj zbrani vsi odhodki, ki se nanašajo na stavbo KTC Hrib 14. 

V tej proračunski postavki so bili že  v letu 2019 prikazani vsi tekoči stroški ter nabava 

dodatnega drobnega inventarja in drugega blaga za delovanje KTC.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA                    257.237 

 

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 ožjih delov občin, delovanje celotne 

administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in 

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

področje porabe torej zajema sredstva za delovanje zvez občin, združenj 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. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

dejavnosti občinske uprave in združenj 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        8.103 

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 ožjih 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. 
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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 združenje lokalnih skupnosti  v okviru proračunskega uporabnika 1000 

Občinski svet   

- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti                280 

Opis podprograma 

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 

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

sredstva za članarine v združenje 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 država - 

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. 

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti         300 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

plačilo članarine združenju Skupnosti občin Slovenije. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti             7.803 

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 

 



 

 15 

06011 RC NM-spodbujanje regionalnega razvoja         5.863 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 06011 RC Novo mesto - spodbujanje regionalnega razvoja v višini 5.863 EUR. Na podlagi 

pogodbe o sofinanciranju  dejavnosti spodbujanja  regionalnega razvoja  ter  prejetih zahtevkov,  

mesečno nakazujemo  ta sredstva RC Novo mesto.  

 

06012 RC NM-koordinacija regijskih projektov                439 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 06011 RC Novo mesto – koordinacija regijskih projektov v višini 439 EUR. Po pogodbi o 

sofinanciranju priprave in koordinacije regijskih projektov  bo naša občina letno na podlagi 

zahtevka ravno tako RC Novo mesto nakazala sredstva v višini 439 EUR.     

06014 Izvajanje lokalnega razvoja LAS      1.501 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V preteklih letih so bili te stroški prikazani na  proračunski postavki 11001 Ukrepi za razvoj 

kmetijstva in podeželja. Po navodilih ministrstva za finance  pa se ti stroški pravilno prikazujejo 

v podprogramu  06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti, zato  je v predlogu proračuna odprta 

nova proračunska postavka 06014.   To so stroški  vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj 

in animaciji območja v okviru programa razvoja podeželja RS.  Sredstva vsako posamezno 

proračunsko leto naša občina zagotovi na podlagi podpisane pogodbe v višini 1.501,00 EUR. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave          249.133 

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 premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000  Občinska uprava. 

06039001 Administracija občinske uprave      214.533 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

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

plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju 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      171.843 

Obrazložitev 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. V letu 2020 je ta postavka predvidena  višja 

zaradi višje uvrstitve delovnih mest pri posameznih delavcih v plačne razrede na podlagi 

objavljenega aneksa št. 4 h KPDU (Ur. List. Št. 80/18).  

 

06005 Materialni stroški          23.290 

Obrazložitev 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 službena potovanja, tekoče vzdrževanje 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    18.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Ribnica, Sodražica in Velike Lašče z 1.1.2020 ne bo več delovala v takem obsegu, saj bo občina 

Dobrepolje iz nje izstopila. V letu 2019 so intenzivno potekali dogovori o skupni občinski 

upravi, ki bi poleg medobčinske inšpekcije opravljala tudi druge naloge, vendar dogovori niso 

bili uspešni. Tako naj bi po 1.1.2020 MIR nadaljeval s svojim delom, vendar brez Občine 

Dobrepolje.  

06010 Stroški notranje kontrole in svetovanja       1.400 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

podlagi zakona. Tudi v  letu 2019 je planirana delna kontrola za določeno področje dela občinske 

uprave. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave          24.600 

Opis podprograma 

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

vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje 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 premoženjem 

potrebnim za delovanje občinske uprave. 

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

Nakup načrtovane opreme in investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov. 

06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov     24.600 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V PP 06006 Tekoče vzdrževanje 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 vzdrževanje v občinski stavbi. Glede na sprejeti proračun se povečujejo 

sredstva za tekoče vzdrževanje občinske stavbe.  

06007 Nakup opreme             5.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  tej proračunski postavki je  predviden nakup  nove  računalniške opreme za potrebe delovanja 

občinske uprave. Obstoječa računalniška oprema je glede na kratek rok amortiziranja že 

zastarela, zato jo je potrebno vsaj delno nadomestiti z novo.  

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH   40.000 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

pristojnosti je spremljanje  nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih 

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

alarmiranja, zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči 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:  
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami   73.000 

Opis glavnega programa 

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

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

požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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              3.000 

Opis podprograma 

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

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

društev in drugih organizacij 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 ublažiti 

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

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

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

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

zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema 

opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje 

odzivnosti članov Civilne zaščite ter izpopolnitev opreme. Uspešno 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 ublažitev  

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

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

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

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

področja zaščite in reševanja. 



 

 19 

07001 Opremljanje enot in služb civilne zaščite                 2.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki je predvidena nabava opreme za civilno zaščito.  Sredstva so 

predvidena v višini 2.000 in sicer za nakup opreme.  

07002 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij           1.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za usposabljanje enote civilne zaščite  so  predvidena  v višini 1.000 EUR. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč     70.300 

Opis podprograma 

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

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

s požarno 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 

požarom, 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 požara. Posledično se kot merilo zastavljenih ciljev kaže 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 delež izvedenih nalog, oziroma tudi izvedenih gasilskih vaj in 

priprav. 

07003 Dejavnost gasilske zveze in društev     28.500 

Obrazložitev 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 

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

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

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

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

veterane. 

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

Realizacija iz prejšnjih proračunskih obdobji 
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07004 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme-pož.taksa   8.300 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunsko postavko 07004 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme v višini 8.300,00 

EUR  se v skladu z Načrtom razvoja GZ za financirajo potrebe po gasilski zaščitni opremi. Za to 

postavko se porabijo namenska sredstva iz naslova požarne takse.  

07005 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov      32.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

leto 2019  predvidenih 32.000 EUR in sicer za:  

- za ureditev dvorišča PGD Trava 30.000 EUR, saj je zaradi dotrajanosti potrebna celovita 

obnova dvorišča pred objektom gasilskega doma na Travi.  

- za investicijsko vzdrževanje gasilnih domov. Sredstva se na podlagi podpisanih aneksov in 

predloženih zahtevkov z dokazili, nakažejo tistemu GD, ki v posameznem proračunskem 

letu opravi investicijsko vzdrževanje 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 ter potrebe za tekoče leto.  

07006 Investicijsko vzdrževanje gasilske opreme      1.500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračun je uvrščena  tudi proračunska postavka Investicijsko vzdrževanje gasilske opreme. V 

skladu z zakoni, ki urejajo področje vzdrževanja gasilske opreme, je potrebno gasilsko opremo 

servisirati na tri, oziroma pet let. Glavnina naše opreme že pade v zgoraj navedena obdobja 

investicijskega vzdrževanja. 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST       1.000 

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 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost      1.000 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 

prometne varnosti v občini. 
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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 udeležencev 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        1.000 

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 udeleženci v cestnem prometu. 

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v prometu      1.000 

Obrazložitev 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. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                 630.035 

 

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 živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za 

kmetijstvo in gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji tega področja so redno in učinkovito vzdrževanje gozdnih cest, katerih je v naši 

občini sorazmerno veliko. 
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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 živilstva  

- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

- 1104 Gozdarstvo 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva         568.815

 Opis glavnega programa 

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

ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj tega glavnega programa je razvoj infrastrukture na podeželju. 

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 podeželskih območij; proračunski uporabnik 4000 Občinska 

uprava 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11004  Obnova vasi          559.900 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V PP 11004 Obnova vasi  so predvidena sredstva:  

- PP 11004 Obnova vasi za izgradnjo Večnamenskega objekta Hrib. 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 je lociran poleg kotlovnice za DOLB. V mesecu aprilu 

2018 je bila podpisana pogodba za gradnjo Večnamenskega objekta II. faza v višini 

1.083.229,39 z DDV z predvidenim dokončanjem del v polletju 2019.  V letu 2018 je bil  

odhodek po tej pogodbi  442.339 EUR, za leto 2019 pa je bilo predvidenih cca 300.000 EUR.  

Glede na razpoložljiva finančna sredstva, je bilo  potrebno dinamiko financiranja in 

zaključek te investicije prestaviti v leto 2020.  Za to investicijo smo že v letu 2018 pridobili 

nepovratna sredstva 23. člena ZFO in sicer v višini 218.972 EUR, v enaki višini tudi 

povratna sredstva, v letu 2019 pa smo pridobili nepovratna sredstva v višini 229. 790 EUR. 

Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta bo na tej proračunski postavki realizacija 

nekaj nižja od predvidene in sicer 266.802 EUR.  

Za leto 2020 pa je predvidenih še 559.900 EUR. Tudi v letu 2020 bomo za to investicijo 

porabili nepovratna sredstva 23. člena ZFO, ki po izračunih MF znašajo 317.295 EUR. 

Predvidevamo, da bo skupna vrednost te investicije višja kot je pogodbena, saj so se pri 

gradnji že do sedaj pokazala dodatna in nepredvidena dela, ki so nujno potrebna za končno 

funkcionalnost objekta in okolice. Kot stroški te investicije, so v tej proračunski postavki 
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prikazani še stroški izdelave projektne dokumentacije, investicijskega nadzora in 

koordinacije varnosti na gradbišču.  

 

11008  Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti  (Destilacija nekoč in danes) 

                                                                     8.915 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

naše občine, hkrati pa možnosti 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, ženskam 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. V letu 2018 je bil strošek na tej 

proračunski  9.638 EUR in sicer je bil plačan račun Fakulteti za farmacijo za izdelavo 

laboratorijske destilacije in analize eteričnega olja in hidrolata iz iglic smreke, razlika v višini 

8.915 pa naj bi  predstavljala strošek leta 2019. Za ta projekt naj bi v letu 2019 pridobili  

evropska sredstva iz sklada za regionalni razvoj v višini 14. 427 EUR. 

Ker  realizacije v 2019 tako na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani ne bo, je tako prihodek 

kot tudi odhodek na tej proračunski postavki prenesen v proračun 2020.  

 

1104  Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 

infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanje 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 razpoložljivih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava. 
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11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest     61.220 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 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 ravnotežja v krajini. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo 

in kazalec uspeha so vzdrževane 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 Vzdrževanja in gozdnih cest so  zlasti:  

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

vzdržujejo gozdne ceste 

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

(državni in zasebni gozd), zaradi žledoloma in tudi lubadarja,  na posameznih odsekih gozdnih 

cest. 

11003 Vzdrževanje gozdnih cest       61.220 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vzdrževanje gozdnih cest se nanaša na financiranje vzdrževalnih del za gozdne ceste v 

zasebnih gozdovih  in gozdne ceste v državnih gozdovih na podlagi programa vzdrževanja 

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

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

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (zahtevki za izplačilo na podlagi realiziranih del). Na podlagi 

podpisane pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Zavodom za gozdove in našo občino je bila  višina vzdrževanja gozdnih cest v letu 2019 višja in 

sicer skupaj 60.745,01 EUR. MKGP je na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga 

izdela Zavod v letu 2019 namenil 18.356,08 EUR proračunskih sredstev, razliko v višini 

42.388,94 EUR pa so bila zagotovljena  iz  pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.   

Za leto 2020 smo v proračunu tako na prihodkovni  (pristojbina in transferni prihodki od MKGP) 

kot tudi na odhodkovni  strani, namenili enako  višino sredstev  kot v 2019.  

Znesek v višini 470,00 EUR pa predstavlja obveznost občine za plačilo pristojbine za gozdne 

ceste.  

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 vzdrževanje gozdnih cest). 
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12 PRIDOBITEV IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROV IN    

                                                                                                             61.000                                        

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri 

energije in oskrbo s toplotno energijo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je urediti ogrevanje na okolju bolj prijazen način in s tem zmanjšati stroške 

ogrevanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1202 -  Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

1206 -  Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

1207 -  Urejanje, nadzor in  oskrba z drugimi vrstami energije 

12005 Vozimo na sonce        41.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega projekta je predvidena  nabava  električnega avtomobila preko LAS-a. V letu 2020 

se za nakup električnega avtomobila nameni 41.000 EUR. Predvideno sofinanciranje preko 

razpisa LAS je 80 % kar pomeni 25.584 EUR in sicer predvidoma v letu 2021.  

12001 Investicije na področju toplotne energije     20.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja se predvideva tudi vzporedna gradnja 

dela toplovodnega omrežja za del IC Mali Log.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE               301.000 

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 cilj tega področja je učinkovito tekoče in investicijsko upravljanje in vzdrževanje 

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

telekomunikacijsko omrežje. 

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 
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1302 Cestni promet in infrastruktura           301.000 

Opis glavnega programa 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

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

investicijsko vzdrževanje 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 vzdrževanje vseh lokalnih cest in javnih poti v občini, tako v 

letnem kot tudi zimskem času.  Poleg tega pa je letni cilj tudi investicijsko vzdrževanje 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 vzdrževanje cest,  

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,  

- 13029003 Urejanje cestnega prometa,  

- 13029004 Cestna razsvetljava, 

- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest   

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   170.000 

Opis podprograma 

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

( letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje 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 vzdrževana in obnovljena  cestna infrastruktura v občini 

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

vzdrževanja. 

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

Izdelava kakovostnega programa za izvedbo letnega in zimskega rednega vzdrževanja občinskih 

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

službe. Letni cilji bodo tudi doseženi.  

13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letno     80.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu. Za celotno vzdrževanje, tako letno kot zimsko je 

bil na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v letu 2016, ponovno izbran izvajalec Žagar Jože 
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s.p., s katerim je bil sklenjen Okvirni sporazum o letnem in zimskem vzdrževanju 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 predložiti predlog plana tako 

za letno kakor tudi za zimsko vzdrževanje občinskih cest.   

Proračunska postavka 13001 je  za leto 2020 predvidena v višini 90.000 EUR.  in sicer za:  

- tekoče vzdrževanje  lokalnih cest letno 88.000 in  

- vzdrževanje zelenic in asfaltnih površin v IC Podpreska v višini 2.000 

 

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

Izvedba rednega vzdrževanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske 

javne službe na ugotovljene potrebe s terena. 

13002 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimska služba   80.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 13002 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba je za leto 2020 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. Tudi ta proračunska postavka je v 

proračunu razdeljena na dva konta in sicer: 

- tekoče vzdrževanje lokalnih cest – zimsko v višini 78.000 EUR,  

- zimsko vzdrževanje v IC Podpreska 2.000 EUR.  

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

Izvedba rednega vzdrževanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske 

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

rednega vzdrževanja. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  70.000 

Opis podprograma 

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

cest in javnih poti, gradnja in vzdrževanje 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 obnova ceste in pločnikov v centru Hriba v sklopu sanacije vozišča regionalne ceste  

in širitev lokalne ceste v Retjah od gasilnega doma do Grde doline. Obnova ceste  in pločnikov 

na Hribu naj bi se predvidoma začela spomladi v letu 2020.  

13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti  70.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 
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- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 40.000 EUR. 

Zaradi dotrajanosti dela lokalne ceste Hrib – Bela voda je potrebna sanacija dela navedene 

ceste v dolžini cca 500 m vključno z zamenjavo nosilnega sloja in asfaltne površine. V 

sklopu te investicije se uredi tudi odvodnjavanje.  

  -      Obnova ceste in pločnikov Hrib-center v višini 30.000 EUR.  

Direkcija RS za ceste predvideva sanacijo vozišča regionalne ceste skozi Hrib, zato občina 

Loški Potok predvideva sočasno zamenjavo betonskih robnikov z granitnimi ter na novo 

asfaltirati pločnike skozi center Hriba. Dela naj bi se pričela spomladi 2020.  

 

13029003 Urejanje cestnega prometa                25.000 

Opis podprograma 

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

investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih 

znakov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji 

in prometni opremi na javnih cestah 

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

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

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 udeležencev v cestnem prometu. 

13008 Banka cestnih podatkov          5.000 

Obrazložitev 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 državnim strokovnim službam.  Za 2020 so v tej proračunski postavki 

predvideni tudi  stroški priprave novega odloka o kategorizaciji občinskih cest 

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

Realizacija preteklih let. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Vsakoletno poročanje in ažuriranje banke cestnih podatkov na DRSC. 

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 

prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje           20.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki v višini 20.000 EUR je predviden posek obstoječega kostanjevega 

drevoreda na Tabor ter tudi zasaditev novega.  
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13029004 Cestna razsvetljava        36.000 

Opis podprograma 

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

potrebne za vodenje, nadzor ter tekoče vzdrževanje 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 

onesnaževanja 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 

vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave ter zagotoviti varnost udeležencev 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       26.000 

Obrazložitev 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 že kar nekaj 

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

Glede na predvideno povišanje cene električne energije, pa smo to postavko za leto 2020 

povišali.  

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 in predvidevanja v prihodnjem 

letu.  

4022000 Električna energija - JR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

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

Za 2020 predvidenih 21.000 EUR. 

4022001 Vzdrževanje javne razsvetljave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V tej postavki se obračunava izključno tekoče vzdrževanje JR s pogodbenim izvajalcem. V letu 

2020 predvidenih 5.000 EUR. 

13006 Posodobitev javne razsvetljave      10.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

varčnejšimi  lučmi na območju celotne občine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt v okviru te proračunske postavke je: - OB066-07-0007 Javna razsvetljava 
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14 GOSPODARSTVO                33.688 

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   16.668 

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       16.668 

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    2.800 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 14001 Sredstva za delovanje RC Kočevje-Ribnica je za tudi  leto 2020 predvidena v višini 

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

določeno s sklepom skupščine že v letu 2007. 

 

14002 RC Novo mesto-garancijska shema        370 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP14002 RC Novo mesto - garancijska shema v višini 333 - sredstva za samo delovanje 

garancijskega sklada. 

14003 RC Novo mesto-štipendijska shema       538 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

14003 RC Novo mesto - štipendijska shema v višini 538 EUR  -občinska sredstva pri  

dodeljevanje kadrovskih štipendij štipendistom iz naše občine. 

14014 Sredstva za OPZ Ribnica         980 

Obrazložitev 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 2020 predvidevamo 

enak strošek. 

14016 Pomoč za delovanje Lesne zadruge Loški Potok            12.000 

V rebalans je na podlagi sklepa občinskega svet s prejšnje seje OS dodana nova proračunska 

postavka, namenjena  dodelitvi finančne pomoči Lesni zadrugi za delovanje Pogodbene pošte 

1318 Loški Potok v višini 12.000 EUR.  

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  17.000 

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             1.000 

Opis podprograma 

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

dediščine, druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, 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 

14008  Druge promocijske aktivnosti            1.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva za razni promocijski  material in storitve v naši občini.  

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva       16.000 

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 delovanja TIC         16.000  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019, ko občina na podlagi dveh javnih razpisov ni mogla pridobiti novega najemnika za 

KTC Hrib 14, je bila na podlagi sklepa občinskega sveta sklenjena najemna pogodba z Lesno 

zadrugo Loški Potok za prevzem delovanja turistično informativnega centra. Kot sofinanciranje 

delovanja tega centra v stavbi KTC bo občina v letu 2019 namenila del sredstev za pokritje 

stroškov delovanja le-tega.  

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

Ocena odhodkov. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  45.108 

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 družbenega razvoja, ki omogoča 

dolgoročne pogoje za človeško zdravje in kakovost njegovega življenja. 

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:  
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- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   42.000 

Opis glavnega programa 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

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

ter nadzor nad onesnaževanjem 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         7.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

15001 Izvedba ukrepov na odlagališču odpadkov Mala gora     5.000 

Za izvedbo ukrepov sanacije  smetišča v Mali gori namenijo   vse tri občine (Ribnica, Sodražica 

in Loški Potok) vsako proračunsko leto svoj delež.  

15002 Odvoz odpadkov za migranti                  2.000 

Ministrstvo za notranje zadeve naj bi povrnilo stroške, ki jih bodo obmejne občine, med njimi 

tudi naša imela z odstranitvijo odpadkov za migranti. Refundacijo stroškov bo izvajal Urad 

Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo       35.000 

Opis podprograma 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo:gradnja in vzdrževanje 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 

Kot letni izvedbeni cilj tega podprograma je vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih sistemov 

(čiščenje) in čistilnih naprav.  
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15007  Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav            2.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odvoz in čiščenje iz greznic in začasne čistilne naprave  je namenjen morebitni strošek te 

storitve.  

15013 Subvencioniranje cene čiščenja in odvajanja odpadnih voda 33.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Loški Potok subvencionira ceno čiščenja in odvajanja odpadnih voda svojim občanom, 

na podlagi mesečnih zahtevkov Komunale Ribnica.  Za leto 2020 višina subvencije občine ostaja 

enaka.  

1505  Pomoč in podpora ohranjanju narave                   3.108 

15021  Naravoslovni muzej Loški Potok        3.108 

Občina Loški Potok skupaj z Lovsko družino Loški Potok ter Lesno zadrugo Loški Potok preko 

LAS-a sodeluje pri projektu izgradnje naravoslovnega doma, ki se bo zgradil ob obstoječem 

lovskem domu v Loškem Potoku. Namen izgradnje naravoslovnega doma je povečanje 

prepoznavnosti območja Loškega Potoka ter njegove okolice. Z vidika okolja in ohranjanja 

narave pa je namen projekta publiki ponuditi storitev ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in 

divjih živali ter zmanjšanje motnje v naravnem okolju, saj bodo obiskovalci naravoslovnega 

doma preko multimedije spoznali značilnosti življenja posameznih divjih živali, kako jih 

prepoznati in kako se obnašati v gozdu, ko jih srečamo. Z ureditvijo naravnega okolja muzeju in 

multimedijske tehnologije pa bodo dobili občutek, da so gozd tudi obiskali ter kakšno izmed 

divjih živali tudi srečali. Vložek občine Loški Potok pri omenjenem projektu znaša 3.108 EUR.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST            927.636 

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 državni 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 podeželsko planiranje in administracija,  

- 1603 Komunalna dejavnost,  

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,  
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- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   5.000 

Opis glavnega programa 

1602 Prostorsko in podeželsko 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 možnost 

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,  

- 16029003 Prostorsko načrtovanje.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

16029003 Prostorsko načrtovanje       5.000 

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 in OPN3) 

16002 Izdelava prostorskih aktov občine     5.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se predvidevajo stroški izdelave OPN3, ki je v postopku priprave. 

1603 Komunalna dejavnost          336.686 

Opis glavnega programa 

1603 Komunalna dejavnost  
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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 2019 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. 

16039001 Oskrba z vodo        158.692 

Opis podprograma 

Podprogram oskrba z vod zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

javnih službah. 

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 dokončanje investicije Obnova vodovoda 

Travnik, ter  priprava in preizkus vrtine MV-1 Hrib.  

16011 Vrtina MV-1 Hrib                                                                           163.500 

Zaradi vse večjega problema z vodooskrbo na našem območju (kalnost, prekuhavanje) je 

potrebno pristopiti k čim prejšnjemu zagonu nove vrtine, zato je potrebno izvesti nekatere 

postopke ter urediti črpalno opremo za potrebe pridobitve novega vodnega dovoljenja, ki bo 

omogočal črpanje zadostne količine vode, ki jo potrebujemo. Za to proračunsko postavko so 

predvidena sredstva v višini 163.500 EUR 

16040 Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe   167.596 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP  16040 Obnova vodovoda Travnik  v višini 150.000 EUR. Občina Loški Potok v letu 2019 

začela z  obnovo dela vodovodnega sistema Travnik, ki  vključuje zamenjavo dotrajanih cevi, 

ureditev črpališča vključno z novim elektro odjemnim mestom. Pri tej investiciji bo del trase 

obnovljenega vodovoda potekal vzporedno s pokablitvijo kablovoda Travnik-Bela voda, 

katerega investitor je Elektro Ljubljana. Občina je za to investicijo v letu 2019 namenila 

povratna sredstva 23. člena ZFO, prav tako je to predvideno za 2020.  Strošek  na tej proračunski 
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postavki predstavlja še strokovni nadzor in investicijski inženiring, oziroma izvedba koordinacije 

varnosti in varnostni načrt.  

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost          590 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

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

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Vzdrževanje urejenosti in reda na vseh pokopališčih ter redno vzdrževanje 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 vzdržuje 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. 

16043 Najemnina in vzdrževanje pokopališč            590 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2012 je bila podpisana pogodba z Župnijo 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 2019 575 EUR, za leto 2020 pa je predvidenih 590 EUR.  

16039004 Praznično urejanje naselij           4.000 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o gospodarskih javnih službah 

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           4.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

letu 2020 so predvidena sredstva v višini 4.000 EUR. 

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

Realizacija postavke iz prejšnjih let in predvidena nova nabava.  



 

 38 

16039005 Druge komunalne dejavnosti         1.000 

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 službah 

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           1.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 16013 Druge komunalne storitve v višini 1.000,00 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. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje           523.600 

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 vzdrževanje 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. 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje                                   520.000 

Opis podprograma 

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje :izgradnja novih stanovanj 

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

Investicija v izgradnjo novih najemnih stanovanj za posebne skupine odraslega prebivalstva 

(varovana stanovanja, stanovanja za mlade družine).  

16047 Rekonstrukcija in prizidava objekta Hrib 103   523.600 

 

Kot je bilo že predstavljeno, so bila odobrena sredstva za izgradnjo štirih varovanih stanovanj in 

petih stanovanj za mlade družine v objektu Hrib 103 (nad trgovino KZ).  V osnutku proračuna je 

bilo na postavki  PP 04017 Prostori nad trgovino KZ predvidenih 20.000 EUR za izdelavo 

projekta za izgradnjo varovanih stanovanj, ki so v proračunu prikazana na PP 16047 

Rekonstrukcija in prizidava objekta Hrib 103.  

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju             3.600 

Opis podprograma 

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju:prenos kupnin na 

Stanovanjski sklad RS, upravljanje in vzdrževanje 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 vzdrževanje  stanovanj v lasti občine. 

16017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (obratovalni stroški, 

zavarovanje, upravljanje)          3.600 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

 

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

gozdna in stavbna zemljišča)             63.250 

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  
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- 16069002 Nakup zemljišč.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč      12.350 

Opis podprograma 

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge 

stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne 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 zemljiškoknjižnega 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     12.350 

Obrazložitev 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         50.000 

Opis podprograma 

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč zajema odkupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter 

stavbnih zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

tehnični dokumentaciji, Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, Uredba o 

stvarnem premoženju države 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 

premoženja.  

16020 Nakup zemljišč          50.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 16020 Nakup zemljišč je bil  predviden v višini 50.000 EUR. 

Predlogi za nakup stvarnega premoženja so razvidni iz tabele, ki je priložena predlogu proračuna 

za leto 2020. 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO               34.391 

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  

- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 

- 1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo        17.391 

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. 

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          17.391 

Opis podprograma 

Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov zajema dejavnost logopeda, gradnja in 

investicijsko vzdrževanje 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 vzdrževanje in nakup nove opreme. 
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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 službe v obsegu, za katerega je izražena dejanska potreba.  

17001 Dejavnost logopeda              828 

Obrazložitev 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 828 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    5.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalansu proračuna je predviden 5.000 EUR in sicer za nakup potrebne opreme za ZP Loški 

Potok. 

17006 Ginekološka dejavnost         4.380 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Ribnica  sofinancira specializacijo mlade zdravnice za ginekologinjo. Strošek bo v letu 2020 

znašal 4.380 EUR. 

17008 Nakup nujnega reševalnega vozila za ZD Ribnica     7.183 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Loški Potok se je v imenu vseh štirih občin – soustanoviteljic javnega zavoda 

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij 

na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS v letu 2019. V prijavi na javni razpis je bilo 

upoštevano nujno reševalno vozilo z vso potrebno dodatno opremo v znesku 187.107,74 EUR z 

DDV po ponudbi proizvajalca  Medicop d.o.o. iz Murske Sobote. Prvi razpis je bil zaradi 

neizpolnjevanja vseh razpisnih pogojev ponovljen, na drugi razpis pa se ni prijavil nobeden od 

ponudnikov reševalnih vozil.  Z predstavniki MNZ potekajo pogovori o morebitnem prenosu teh 

sredstev v leto 2020.  

1707 Drugi programi na področju zdravstva    17.000 

Opis glavnega programa 

1707  Drugi programi na  področju zdravstva 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa  je zagotavljanje nujnega zdravstvenega zavarovanja ter mrliške 

ogledne službe. 

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:  
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- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,  

- 17079002 Mrliško ogledna služba.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo      13.000 

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 

državljane 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 zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 13.000 

Obrazložitev 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 premoženja. 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 2020 je za to proračunsko postavko predvidenih 13.000 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 služba          4.000 

Opis podprograma 

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

zagotovi sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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 službo v skladu z 8. členom ZZVZZ. 

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

Plačevati mrliško pregledno službo za umrle. 
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17005 Mrliško ogledna služba           4.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo na svojem območju. Naloge mrliško pregledne 

službe, njeno organizacijo in delo določa Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 

pregledne službe. Na območju naše občine so službo 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 34.720 

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        2.500 

18029001 Nepremična kulturna dediščina             500 

18026 Vzdrževanje grobov in grobišč             500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa občinskega sveta smo v proračunu za leto 2016 odprli novo postavko in sicer 

Vzdrževanje grobov in grobišč, v kateri bodo zagotovljena sredstva za vzdrževanje vseh 

spominskih obeležij, ki jih imamo v občini in naj bi jih v skladu z zakonodajo sredstva za 

vzdrževanje le-teh zagotovila občina. V letu 2020 smo za to namenili 500 EUR.  

18029002 Premična kulturna dediščina         2.000 

18029 Muzejska, galerijska dejavnost 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Muzej Ribnica v letu 2020 namerava izvesti kar nekaj projektov, ki naj bi se sofinancirali iz 

proračunov občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.   Med te projekte sodijo:  

- Usode druge svetovne vojne skozi ustna pričevanja,  
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- Praznično leto,  

- Letalska dogajanja v širši ribniški dolini in  

1803 Programi v kulturi        34.820 

Opis glavnega programa 

1803  Programi v kulturi   

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko 

kulturo in druge programe v kulturi.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je razvijanje knjižničarske 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 Knjižničarstvo in založništvo,  

- 18039003 Ljubiteljska kultura.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo      13.000 

Opis podprograma 

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice, nakup knjig za 

knjižnico itd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: zakon o knjižničarstvu 

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 

18002 Dejavnost knjižnice        13.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 18002 Dejavnost knjižnice vključuje  sredstva za pokritje stroškov delovanja knjižnice, ki je 

v okviru Miklove hiše odprta v naši občinski stavbi. Sredstva so predvidena v višini 13.000 EUR 

in sicer za nakup gradiva, za plače in materialne stroške. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura        10.000 

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 
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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 

 

18004 Sofinanciranje programov kulture v občini     10.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PP 18004 Sofinanciranje programov kulture v občini zajema sredstva za delovanje kulturnih 

društev v naši občini. Sredstva so razdeljena  na podlagi javnega razpisa skladno s prijavljenimi 

projekti oziroma programi. Z izvajalci letnega programa kulture bodo podpisane letne pogodbe. 

Za leto 2020 so sredstva  za sofinanciranje programov kulture višja glede na preteka leta in 

znašajo 10.000 EUR. 

 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura      11.820 

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 

18012 Izdajanje občinskega glasila Odmevi     8.320 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tako kot vsako leto je tudi za 2020 je proračunu predviden tudi strošek priprave, postavitve in 

tiskanje petih številk občinskega glasila.  Na podlagi razpisa je bila 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      3.500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe za sofinanciranje informativnega programa "Radia Univox" bomo tudi v 

letu 2020 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 vzdrževanje spletne strani Občine Loški 

Potok. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti      11.400 

Opis glavnega programa 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  
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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:  

- 18059001 Programi športa,   

- 18059002 Programi za mladino  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava.  

18059001 Programi športa        11.400 

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 

Letni cilji so vzpodbujanje delovanja  športnih društev tudi v prihodnje. Tudi sredstva za športne 

dejavnosti v občini so glede na pretekla leta, za proračunsko leto 2020 predvidena višja.  

18010 Vzdrževanje in gradnja športnih objektov      1.400 

V letu 2020 je predvidena zamenjava razsvetljave igrišča na Hribu. 

18019 Športna vzgoja otrok in mladine        3.500 

Obrazložitev 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          2.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi sredstva za športno rekreacijo bodo razdeljena na podlagi razpisa. 

 

18021 Športne prireditve          4.500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za športne prireditve v višini 4.000 EUR se bodo razdelili na podlagi razpisa za šport. 

Posamezna društva jih bodo lahko pridobila na podlagi vloženih pisnih zahtevkov za ta sredstva. 
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19 IZOBRAŽEVANJE             496.695 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 - Izobraževanje v naši občini zajema programe na področju predšolske 

vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja  in pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja, 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 

službe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 19 - Izobraževanje zajema naslednje glavne programe:  

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,  

- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

- 1906 Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok        312.230 

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                     312.230 

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, vzdrževanje vrtca itd.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga:  zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 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 

Letni izvedbeni cilji tega podprograma  uspešno delovanje vseh oddelkov v vrtcu.  
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19001 Dejavnost VVE Loški Potok           294.730 

Obrazložitev 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 službo 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 živil za 

otroke. Nova ekonomska cena se določi konec leta, veljati pa začne s 1.1. naslednjega leta. V 

proračunu 2020  bodo na podlagi sprejetih sklepov občinskega sveta v letu 2019 posebej 

prikazani stroški dodatnega programa v vrtcu  za nudenje dodatne pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami ter dodatne ure individualnega dela za pripravo na vpis v prvi razred otroka tujca.  

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. 

19003 Dejavnost vrtca - ostali vrtci      16.000 

Obrazložitev 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. Za leto 2020 so predvidena  nižja sredstva kot v 2019 in 

sicer glede na spremembe vpisa otrok v drugih vrtcih z mesecem septembrom 2019.  

19007 Popusti  pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev  1.500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračun 2020 je umeščena nova proračunska postavka, po navodilih ministrstva za finance. 

Ta vključuje dodatne popuste pri plačilih staršev. V proračunu so tako v tej PP predvidene 

rezervacije za daljšo odsotnost (mesečna odsotnost v poletnih mesecih, oziroma daljša odsotnost 

zaradi bolezni).  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje         120.665 

Opis glavnega programa 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovne šole. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanje, predvsem v 

smislu rednega in investicijskega vzdrževanja osnovne šole. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram v okviru glavnega programa 1903 je:  

- 19039001 Osnovno šolstvo, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava. 
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19039001 Osnovno šolstvo        120.665 

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 vzdrževanje osnovne šole. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage: zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakon o osnovni 

šoli 

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 

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.  

19004 Dodatni program v osnovni šoli      13.665 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19004 Dodatni program v osnovni šoli skupaj 13.665 EUR in sicer:  

- plače za dodatni program v OŠ  (jutranje varstvo, varstvo vozačev, poučevanje angleščine v 

najstarejši skupini otrok v vrtcu, pomočnica v kuhinji, tačke pomagačke) – 12.000 EUR. 

- prispevke in davke delodajalca za dodatni program – 1.665 EUR.  

19005 Materialni stroški v osnovni šoli      67.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19005 Materialni stroški v OŠ v skupni višini 60.000,00 EUR in sicer:  

- za materialne stroške (porabljeno električno energijo, stroške kurjave, zavarovanje objekta, 

poštne storitve, nabavo pisarniškega materiala, tekoče vzdrževanje opreme in objekta OŠ). 

19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole  40.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje  osnovne šole v višini 40.000 EUR Na 

dejavnosti osnovnošolskega izobraževanje je za leto 2020 predvideno večje investicijsko 

vzdrževanje in sicer preureditev sanitarij v prvi triadi.  

 

1906 Pomoči šolajočim        63.800 

O p i s  g l a v n e g a  p r o g r a m a  

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:  
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- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu        63.800 

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 izobraževanj 

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        1.800 

Obrazložitev 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      62.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 19013 Regresiranje šolskih prevozov v višini 62.000 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 ogrožena zaradi velikih zveri.  

 

20 SOCIALNO VARSTVO            123.900 

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 ogroženih 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, družin 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 družine, 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
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2002 Varstvo otrok in družine               5.400 

Opis glavnega programa 

2002 Varstvo otrok in družine  

Glavni program vključuje sredstva za programe pomoči družinam na lokalnem nivoju. 

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 družini, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava 

20029001 Drugi programi v pomoč družini        5.400 

Opis podprograma 

20029001 Drugi programi v pomoč družini: 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         5.400 

Obrazložitev 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. V letu 2020 predvidevamo strošek v višini 5.400 EUR, oziroma 

predvidena enkratna pomoč za 18 novorojenčkov.  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva          118.500 

Opis glavnega programa 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, 

institucionalno varstvo,  pomoči materialno ogroženim 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 ogroženim 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:  
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- 20049002 Socialno varstvo invalidov,  

- 20049003 Socialno varstvo starih,  

- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih in  

- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

20049002 Socialno varstvo invalidov        41.000 

Opis podprograma 

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih 

centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega 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      30.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP  20002 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih  

Občina je dolžna  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.  

20016 Družinski pomočnik          11.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z odločbo CSD Ribnica je občina dolžna kriti stroške družinskega pomočnika.  V 

mesecu oktobru smo od CSD prejeli odločbo o plačilu družinskega pomočnika, za katerega 

bomo v letu 2020 tako namenili sredstva v višini 11.000 EUR. 

 

20049003 Socialno varstvo starih         72.500 

Opis podprograma 

20049002 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih 

zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini 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 

20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih     60.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 20004  Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih   
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Glede na Zakon o socialnem varstvu je občina na osnovi odločbe CSD dolžna plačevati 

prispevek k domski oskrbi upravičenca, vključenega v dom starejših občanov. Občina mora 

storitev domske oskrbe plačati v višini oprostitve plačila storitve upravičenca. Za leto 2020 je 

planiranih 60.000 EUR za to proračunsko postavko.  

Na proračunskih postavkah socialnega varstva je težko  predvideti zadostno, oziroma optimalno  

višino  sredstev za ta namen   v proračunu za posamezno leto.  

20013 Dejavnost izvajanja pomoči na domu       10.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 20013 Dejavnost izvajanja pomoči na domu  

Občina naj bi skladno z veljavno zakonodajo zagotavljala mrežo javne službe socialno varstvene 

pomoči družini 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 vzdrževanju 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 2020 predvidena v višini 10.000 

EUR. 

20015 Dom starejših občanov Loški Potok       2.500 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 so  predvidena sredstva v višini 2.500 EUR za pokritje  morebitnih stroškov opreme 

in vzdrževanja stavbe.  

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin    5.000 

Opis podprograma 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, 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 križu 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    5.000 

Obrazložitev 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 5.000,00 EUR. Tudi ta sredstva se razdelijo na podlagi  javnega razpisa 

in so višja glede na pretekla leta. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA             75.341 

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 težav proračuna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 zajema naslednji glavni program:  

- 2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga              75.341 

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 zadolževanje 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 

zadolževanje 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 

zadolževanje             75.341 

Opis podprograma 

22019001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna  - domače zadolževanje, 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 

22004 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita       72.441 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tako v osnutku kot tudi v predlogu  proračuna je predvideno tudi odplačilo dolga v višini 72.441 

in sicer:  
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1. odplačilo dolgoročnega kredita  v višini 40.000 EUR (kredit najet v letu 2018 pri Deželni 

banki Slovenije); 

2. vračilo povratnih sredstev skupaj 32.441 EUR in sicer: 

- dva obroka vračila povratnih sredstev, ki smo jih v letu 2017 pridobili za projekt Dozidava 

vrtca v skupni višini 73.000 EUR. Obrok za vračilo tega je 4.055,56 EUR, kar v letu 2020 skupaj 

pomeni 8.111,12 EUR,  

- dva obroka vračila povratnih sredstev, ki smo jih v letu 2018 pridobili za projekt Večnamenski 

objekt Hrib – II.faza. Obrok za vračilo je 12.165,12 EUR, kar v letu 2020 pomeni 24.330,24 

EUR.  

 

22007 Obresti dolgoročnih  kreditov poslovnih bank       2.900 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- PP 22007 Obresti od dolgoročnih  kreditov bank v višini  2.900,00 EUR in sicer od najetega  

dolgoročnega kredita.   

 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   22.000 

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, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 

toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 

nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so 

namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 

nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

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 

2303 Splošna proračunska rezervacija       22.000 

Opis glavnega programa 

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

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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 
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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       22.000 

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         22.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- 23002 Splošna proračunska rezervacija  

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, 

ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta 

sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 

sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 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 župan s sklepom o prerazporeditvi teh sredstev. 

 

5000 VAŠKI ODBORI                                       50 .000 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

                                                    50.000 

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 vzdrževanje 

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

telekomunikacijsko omrežje. 

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 
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1302 Cestni promet in infrastruktura     50.000 

Opis glavnega programa 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

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

investicijsko vzdrževanje 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 vzdrževanje cest,  

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,  

- 13029003 Urejanje cestnega prometa,  

- 13029004 Cestna razsvetljava.  

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je 4000 Občinska uprava. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  50.000 

Opis podprograma 

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

cest in javnih poti, gradnja in vzdrževanje 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  vzdrževanje obstoječih lokalnih cest in javnih poti 

ter izgradnja novih za čim boljšo povezavo v občini in do sosednjih občin. 

13016 Investicijsko vzdrževanje cest po vaseh     50.000 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki občina nameni vsaki vasi delež sredstev glede na velikost vasi in števila 

prebivalcev. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje vaških poti in ostalih nujnih del na vaški 

infrastrukturi (poti, javna razsvetljava, vaška jedra). 
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