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I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DEL PRORAČUNA ZA LETO 2020 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 

1.1.  PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI   3.104.354 

Skupni prihodki so po osnutku proračuna za leto 2020 znašali 2.587.497 EUR, po predlogu pa so 

višji in sicer naj bi bili 3.104.354 EUR. Povišanje izhaja iz povečanih transfernih prihodkov, 

oziroma predvidenih prejetih sredstev iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti v višini 500.000 EUR. Državni zbor RS je pred sprejetjem proračuna potrdil vložen 

amandma za izgradnjo stanovanj  v naši občini in sicer  štiri varovana stanovanja in pet 

stanovanj za mlade družine v objektu Hrib 103 (nad trgovino KZ).  

 

70 DAVČNI PRIHODKI                    1.818.564 

 

700 Davki na dohodek in dobiček                                                         1.640.675 

Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leto 2020 sta v osnutek proračuna vneseni 

na podlagi izračunanih predhodnih podatkov, posredovanih s strani ministrstva za finance.  

Primerna poraba za našo občino je izračunana na 1.640.675 EUR in je med  davčnimi prihodki  

prikazana  kot Dohodnina – občinski vir. 

703 Davki na premoženje               100.500 

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

darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.  

Vrednost točke nadomestila NUSZ se tudi v letu 2020 ni spreminjala tako, da je višina le-tega 

prihodka predvidena po realizaciji v letu 2019. 

Ostali davki na premoženje so predvideni na podlagi realizacije preteklega leta.  

704 Domači davki na blago in storitve                 77.389 

Davki na premoženje se delijo na naslednji dve skupini davkov in sicer: 

- davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo),  

- drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda,  turistična taksa ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).  

 

71  NEDAVČNI  PRIHODKI                  244.210 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   212.010 

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

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

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

namenski kar pomeni, da se porabijo za isti namen, za katerega so bili tudi pridobljeni.  
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711 Takse in pristojbine            1.500 

Takse in pristojbine so bile po osnutku planirane v višini 1.500 EUR. Znesek je po predlogu 

proračuna ostal isti.   

712 Globe in druge denarne kazni         4.000 

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so po proračunu predvideni v višini 4.000 

EUR. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        4.350 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev.  Sem spadajo prihodki iz naslova reklamnih oglasov v 

glasilu Odmevi, prefakturiranje porabe telefona Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ljubljana itd.  

714 Drugi nedavčni prihodki         22.350 

Med  druge nedavčne prihodke so uvrščeni:  

- prihodki od komunalnih storitev, 

- prihodki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, 

- drugi nedavčni prihodki. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI          50.000 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev     50.000 

Kapitalski prihodki so predvideni po Predlogu za prodajo stvarnega premoženja, ki je sestavni 

del  proračuna in so bili predvideni  v višini 50.000 EUR.   

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI       991.580 

Transferni prihodki so po osnutku proračuna znašali skupaj 491.580 EUR, po predlogu  pa  

991.580 EUR. Povečanje izhaja,  kot je bilo že na začetku navedeno iz dodatno odobrenih 

sredstev za izgradnjo stanovanj v objektu Hrib 103.   

Predvideni so naslednji prihodki: 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  971.266 

Ti prihodki so naslednji:  

- prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna  - finančne izravnave po 

izračunih za leto 2020 ni predvidenih,  

- prejeta sredstva za investicije (požarna taksa) v višini 8.000 EUR,  

- med transfernimi prihodki so v višini  317.295 EUR predvidena sredstva za sofinanciranje 

investicij po 23. členu ZFO-1 in sicer za investicijo Večnamenski objekt Hrib II. faza. V letu 

2020 so v osnutku predvidena sredstva v višini 14.426,50 EUR za projekt Leader - Destilacija 

nekoč in danes  

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

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

sofinanciranje šolskih prevozov zaradi velikih zveri (MIZŠ) ter sredstva iz Proračunskega sklada 
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za gozdove v višini 94.000 EUR (namesto koncesnine za prevoz lesa na cestah iz državnih 

gozdov) 

- predviden je tudi prihodek iz ministrstva za notranje zadeve – Urada vlade RS za oskrbo in 

integracijo migrantov kot sofinanciranje odvoza odpadkov za migranti.  

- prihodek proračuna 2020 naj bi bila tudi sredstva iz Eko sklada v višini 5.887,60 EUR za novo 

naložbo v ukrep nakupa 2 AC polnilnih postaj za električna vozila.  

 

741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije            14.427  

Za letu 2020 so bila v osnutku predvidena sredstva v višini 14.426,50 EUR za projekt Leader - 

Destilacija nekoč in danes v višini 14.427 EUR.  

 

 

1.2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI        3.233.781 

Višina skupnih odhodkov po sprejetem osnutku proračuna je bila 2.716.975. Ker pa je že iz 

predvidenih prihodkov razvidno, da pridobimo dodatna sredstva v višini 500.000 EUR, so ta 

sredstva predvidena tudi  na odhodkih in sicer na PP  16047 Rekonstrukcija in prizidava objekta 

Hrib 103. 

 

40 TEKOČI ODHODKI                 710.979 

Tekoči odhodki so  po osnutku  proračuna znašali 706.673 EUR, z predlogom pa naj bi se 

povišali na 710.979 EUR. 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      186.640 

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

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

prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela). Glede na proračunsko leto 2019 so ta sredstva 

predvidena  višja zaradi višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede na podlagi objavljenega 

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      30.675 

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

predpisanih zakonskih stopnjah za posamezno vrsto prispevka in sicer:  

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

plače, 

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

pri delu in poklicne bolezni 0,53 %,  

- konto 4012 Prispevek za zaposlovanje 0,06 %,  

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

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

- konto 4015  Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU. 
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Skupni strošek prispevkov delodajalca na plače delavcev naj bi v letu 2020 znašal 30.675 EUR.  

402 Izdatki za blago in storitve       468.764 

Izdatki za blago in storitve so bili po osnutku proračuna predvideni 464.258, po predlogu pa 

468.764 EUR.   Med te izdatke  spadajo:  

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  

- 4021 Posebni material in storitve  

- 4022 Energija, voda komunalne in komunikacijske storitve  

- 4023 Prevozni stroški in storitve  

- 4024 Izdatki za službena potovanja  

- 4025 Tekoče vzdrževanje  

- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  

- 4029 Drugi operativni odhodki  

403 Plačila domačih obresti          2.900 

Za plačilo domačih obresti je  v proračunu 2020 namenjenih skupaj 2.900,00 EUR  za plačilo 

obresti iz najetega dolgoročnega kredita v preteklem letu pri Deželni banki Slovenije.  

409 Rezerve            22.000 

Višina tekoče proračunske rezervacije je  bila za leto 2020 predvidena v višini 22.500 EUR in 

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

predvideni v prenizki vrednosti.  

 

41 TEKOČI TRANSFERI        734.911 

Višina tekočih transferov, predvidenih za 2020 je  734.911 EUR. Tekoči transferi so naslednji: 

410 Subvencije            45.980 

Na podlagi sklepa občinskega sveta naša občina  vsem gospodinjstvom v naši občini 

subvencionira  še ceno čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Mesečne zahtevke za to subvencijo 

nam izstavlja Komunala iz Ribnice. V letu 2020 je predviden odhodek v višini  33.000 EUR, 

enako kot v letu 2019.  

Poleg tega so kot subvencija prikazana tudi sredstva dana OPZ Ribnica v višini 980 EUR. 

V rebalans proračuna pa je dodana nova postavka in sicer sredstva dana Lesni zadrugi Loški 

Potok za delovanje pogodbene pošte.  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    482.430 

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

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

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

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

posameznikom in gospodinjstvom. Za leto 2020 so po predlogu proračuna predvideni v višini  

482.430.  

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam     58.920 

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

tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (društva - športna, kulturna, 
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gasilska zveza in gasilska društva, dobrodelne organizacije, rdeči križ in druge neprofitne 

ustanove.  

413 Drugi tekoči domači transferi       147.581 

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

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

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

delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih 

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

izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti).  Za leto 2020 so povišana sredstva za 

kulturo in šport, ki se razdelijo na podlagi razpisov. Tako sredstva za šport kot tudi za kulturo so 

predvidena v višini po 10.000 EUR.  

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI              1.731.091 

Investicijski odhodki so se glede na osnutek proračuna, ko so bili predvideni v višini 1.219.091 

povečali za 500.000 EUR, kar je razvidno iz konta 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in 

adaptacije, zaradi uvrstitve nove investicije  na proračunski postavki 16047 Rekonstrukcija in 

prizidava objekta Hrib 103 v proračun 2020.  

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Med investicijskimi odhodki so planirani naslednji odhodki: 

- Nakup reševalnega vozila (4201)          7.183 

- Nakup opreme (konto 4202)           50.108  

- Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije (konto 4204)                      1.260.800 

- Investicijsko vzdrževanje in obnove (konto 4205)    320.400 

- Nakup zemljišč in naravnih bogastev  (konto 4206)      50.000 

- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,  

nadzor in investicijski inženiring (konto 4208)      41.600 

 

Večji investicijski odhodki v letu 2020 so v posebnem delu proračuna prikazani na naslednjih 

proračunskih postavkah: 

- PP 06007 Nakup opreme 

Predvidena nabava novih računalnikov in računalniške opreme v višini 5.000 EUR za 

potrebe občinske uprave.   

- PP 06008 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 

Predvideno vzdrževanje občinske stavbe.    

- PP 11004 Obnova vasi za izgradnjo Večnamenskega objekta Hrib. Omenjena 

investicija se je pričela v letu 2018, končana pa naj bi bila v 2020.  

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.  Glede na 

razpoložljiva finančna sredstva, je bilo  potrebno dinamiko financiranja in zaključek te 
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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 so bila  nepovratna sredstva v višini 229.790 EUR, za leto 2020 pa ravno  tako 

za to  investicijo predvidena poraba  nepovratnih sredstev   v višini 317.295 EUR. 

- PP 12005 Vozimo na sonce  

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.  

 

- PP 12001 Investicije na področju toplotne energije  

V sklopu izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja se predvideva tudi vzporedna 

gradnja dela toplovodnega omrežja za del IC Mali Log.  

 

- PP 13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 
 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.  

 

- PP 13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.postajališč itd.  

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

kostanjevega drevoreda na Tabor ter tudi zasaditev novega.  

- PP 16020 Nakup zemljišč 50.000 EUR (po načrtu nakupa stvarnega premoženja občine za 

leto 2019).  

 

- PP 16011 Vrtina Hrib  

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. 

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

2019 pričela 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.     

- PP 16047 Rekonstrukcija in prizidava objekta Hrib 103 v višini 520.000 EUR. 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.  
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 56.800 

 

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

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

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

Za leto 2020 so predvidena sredstva  v višini 56.800 EUR in sicer za nabavo opreme in 

investicijsko vzdrževanje na področju gasilske dejavnosti, osnovnošolskega izobraževanja in 

zdravstvene dejavnosti.  

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki          11.300 

Med investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam uvrščamo sredstva za 

nabavo opreme, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje gasilske opreme za gasilsko dejavnost 

v naši občini, katere izvajalec je GZ in gasilska društva v naši občini ter sredstva za 

sofinanciranje obnove v verskih objektih.  

   432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   45.000 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom prikazujejo sredstva namenjena javnim 

zavodom v višini  45.000 EUR. 

Pri nas je tak javni zavod, ki vključuje poleg osnovne šole tudi vrtec - OŠ Dr. Antona Debeljaka. 

Sredstva, ki bodo kot investicijski transfer dana OŠ, se bodo porabila za nakup osnovnih sredstev 

v višini 40.000 EUR na podlagi predloženega finančnega načrta s strani OŠ ter nabave opreme, 

ki jo je potrebno nadomestiti z novo  zaradi  okvare. Na dejavnosti osnovnošolskega 

izobraževanje je za leto 2020 predvideno večje investicijsko vzdrževanje in sicer preureditev 

sanitarij v prvi triadi.  

Kot investicijski transfer so  predvidena tudi sredstva v višini 5.000 EUR in sicer za nabavo 

novih osnovnih sredstev v okviru ZD Ribnica, oziroma ZP Loški Potok.  
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B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       

V tej preglednici ni predvidenega prometa.  

 

C. RAČUN FINANCIRANJA          

50  ZADOLŽEVANJE                   100.000 

Iz tabele C. Račun  financiranja je razvidna dolgoročna zadolžitev v višini 100.000 EUR za 

povratna sredstva po 23. členu ZFO za investicijo Obnova vodovoda Travnik.  To je dolgoročna 

zadolžitev občine, ki pa je zelo ugodna, saj gre za obročno odplačevanje  obrokov (dvakrat letno) 

za obdobje 10 let z enoletnim moratorijem in sicer brez obresti. Možno je tudi predčasno 

odplačilo. Omenjena zadolžitev se ne upošteva pri izračunu možnega obsega dolgoročne 

zadolžitve občine.  

 

 

55 O D P L A Č I L A  DOLGA                   72.441 

 

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

in sicer:  

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.  

 

Po predlogu proračuna za leto 2020 se bodo v letu 2020 porabila sredstva, ki so predvidena, da 

ostanejo na računu na dan 31.12.2019 in sicer v višini 101.929 EUR.  

 

 

Pripravila:  

Ivanka Novak 
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