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Številka: 4100-5/2018 

Ribnica na Pohorju, ______________2019 

 

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno 

politiko občine na področju investicijskih izdatkov ter državnih pomoči za  štiri leta.  S tem 

dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov.  

 

Skladno z Zakonom o javnih financah so v načrtu razvojnih programov izkazani načrtovani 

izdatki proračuna iz investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 

 
 posameznih programih in projektih, 
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let, 
 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
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Področje proračunske porabe (PPP):  01 POLITIČNI SISTEM 
Glavni program: 0101 POLITIČNI SISTEM 
 

Podprogram: Dejavnost občinskega sveta 

 
V letu 2019 je predviden nakup prenosnih računalnikov za 6 novoizvoljenih svetnikov. 
 
 
 
Področje proračunske porabe (PPP):  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Glavni program: 0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 
 

Podprogram: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

 

V letu 2019 je predviden nakup programske opreme, nadgradnja serverja, aplikacija PISO – lokacijska 

informacija, senčila za okna. 

 

V poslovni stavbi je predvidena ureditev hodnika v 1. nadstropju poslovne stavbe in trotoar ob stavbi. 

 

 

 

Področje proračunske porabe (PPP): 13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavni program: 1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 
 
Podprogram:  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

Osnovno cestno omrežje je bilo zgrajeno že leta 1970. Kasneje so bile zgrajene ceste za povezovanje 

posameznih kmetij in rekonstrukcije že obstoječih cest. V Občini Ribnica na Pohorju smo si ureditev 

cestne infrastrukture zastavili kot prioritetno nalogo, saj bo s tem  izboljšan dostop občanov do Ribnice 

na Pohorju, ki je središče družbenega življenja. Pomemben pa je tudi dostop in povezanost občine s 

sosednjimi občinami.  

 

Z dobro vzdrževano cestno infrastrukturo želimo: 

 zagotoviti ohranitev in razvoj  identitete območja in območnih značilnosti, 

 ohraniti poseljenost naših krajev, 

 omogočiti varnejšo in boljšo cestno povezavo, 

 lažjo dostopnost do oskrbnih, storitvenih in kulturnih središč, 

 izboljšati življenjske in delovne razmere za občane, ki jih cesta povezuje, 

 zmanjšati prometne nesreče, ki jih pogojujejo slabe prometne razmere. 

 

 

Podprogram:  Cestna razsvetljava 

 
Občina zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
javne razsvetljave.  
 

 
Podprogram:  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

Rekonstrukcije in modernizacije občinskih cest je občina venomer izvajala in pokrivala s pridobljenimi 

nepovratnimi sredstvi razpisov.  
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Rekonstrukcija občinskih cest se nanaša na ustrezno razširitev vozišča, nadgradnjo obstoječega 

vozišča in odvodnjavanje cestnega telesa ter asfaltiranje. Makadamski odseki cest se kljub rednemu 

vzdrževanju uničujejo. Voda ob večjem deževju spira cestišče in tako poškoduje gramozno podlago, ta 

pa se dodatno uniči tudi ob zimskem vzdrževanju - pluženju. Na cestišču se zaradi strmih brežin in 

nezadostnega odvodnjavanja pojavljajo udori. Cevni propusti so sorazmerno redki, nekateri zelo plitvo 

zakopani, zato se cevi večkrat zlomijo. Skoraj vsako leto ogromno škodo na makadamskih cestiščih 

povzročijo močna neurja, saj ceste zaradi reliefa večinoma potekajo vzdolžno ob potokih in so zelo 

strme in izpostavljene vremenskim razmeram in neprilikam.   

 

Z rekonstrukcijami se bistveno zmanjšajo stroški vzdrževanja.  

V letu 2013 je bila predvidena izgradnja hodnika za pešce v zgornjem delu Ribnice ob državni cesti RT-

931/1354: odsek Ribnica na Pohorju – Ribniška koča od km 0+140 do km 0+700, rekonstrukcija te ceste 

ter izgradnja avtobusnega postajališča ob vili Vicman. Investicijo izvaja občina in DRSC in ker država ni 

imela zagotovljenih finančnih sredstev, se je investicija prenesla v leto 2016, 2017 in 2018. Z odkupi 

zemljišč se je pričelo v letu 2016 in 2017, gradnja in rekonstrukcija se je izvedla v letu 2018.  

 

V letu 2019 in 2020 je predvidena izgradnja hodnika za pešce in ureditev odvodnjavanja ob regionalni 

cesti R3-704/1353 Radlje-Ribnica; od km 11+655 do km 12+100, v predvideni višini 257.000,00 eur (z 

DDV). Za izvedbo investicije planiramo lastna in nepovratna sredstva. V letu 2017 se je izvedla 

novelacija projektne dokumentacije. 

 

Projekt: Komunalna ureditev znotraj OLN – projekt in infrastruktura 

Občina je v letu 2009 pričela z ureditvijo komunalne infrastrukture – fekalnega voda v OLN – novo 

nastajajoče turistično naselje v Ribnici na Pohorju. V letu 2010 se je pričela gradnja dveh novih 

apartmajskih objektov, ki sta bila izgrajena v letu 2011. Občina je poskrbela za vso potrebno komunalno 

infrastrukturo. V letu 2011 se je izgradila OS-3 - cesta do teh dveh apartmajskih objektov v dolžini 188 

metrov, vodovod, elektrika, meteorna kanalizacija in optično omrežje. V naslednjih letih sledi komunalna 

opremljenost preostalega dela turističnega naselja v Ribnici na Pohorju. 

 

 

 

Področje proračunske porabe (PPP): 14 GOSPODARSTVO 
Glavni program: 1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA 
 
Podprogram: Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

Občina Ribnica na Pohorju je pristopila k projektu »Ureditev prometno – turistične infrastrukture v 

turistični destinaciji Ribniško Pohorje – faza 1«. Gre za projekt žičniških povezav med Ribnico na 

Pohorju, Pesnikom, Ribniško Kočo ter Kopami z nalogo prevoza oseb, dostopnosti do zavarovanega 

območja Natura 2000 (Pohorje ID: 41200) z uvajanjem trajnostne mobilnosti na zavarovanem območju 

v tesni povezavi s turizmom, aktivno rekreacijo in smučanjem. Projekt se bo financiral-potrjeval na način 

neposredne potrditve (s strani države), kjer je sofinanciranje države v višini 100% upravičenih stroškov. 

Neupravičene stroške pokriva Občina Ribnica na Pohorju; v letu 2013 22.387,15 eur, v letu 2014 

25.180,00 eur. V letu 2019 je planiranih 2.000,00 eur. 

 

 

 

Področje proračunske porabe (PPP): 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 
Glavni program: 1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN 
NADZOR 
Podprogram: Ravnanje z odpadno vodo  
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V Občini Ribnica na Pohorju je s kanalizacijskimi vodi in razbremenilnikom opremljen del naselja 

Josipdol.  

Za naselje Ribnica na Pohorju je bila v letu 2010 izgrajena čistilna naprava s fekalnimi vodi. Občina 

Ribnica na Pohorju je v letu 2007 kandidirala na Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni 

razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, za operacijo »Odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih vod v Ribnici na Pohorju«. Uspeli smo pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada v 

višini 977.375,18 eur in sofinanciranje lastne udeležbe SVLR v letu 2010 v višini 84.060,86 eur. Vrednost 

celotne investicije je znašala 1.773.794,50 eur. 

 

Ostala naselja so brez čistilnih naprav, vendar se del odpadne vode izteka v skupne prekatne greznice. 

Občina je predvidela dolgoročno sofinanciranje za izgradnjo malih čistilnih naprav v skupni vrednosti 

80.000,00 eur. V proračunu za leto 2019 je planiranih 6.000,00 eur. 

 

Za naselje Josipdol in del Zg. Lehna na Pohorju planiramo v naslednjih letih izvesti projekt »Fekalna 

kanalizacija Josipdol«. Investicija je ocenjena na 616.702,00 eur (brez DDV), načrtujemo, da se bo 

izvedla z EU sredstvi, sredstvi 21. in 23. člena ZFO-1 in lastnimi sredstvi. V letu 2015 smo za to namenili 

sredstva 23. člena ZFO-1 v višini 20.231,00 eur ter lastna sredstva.  

V letu 2016 se je izgradila čistilna naprava za 300 PE v višini 293.000,00 eur (189.945,00 eur lastnih 

sredstev, 41.222,00 eur nepovratnih sredstev 21. in 23. člena ZFO-1 ter 61.833,00 eur povratnih, 

brezobrestnih kreditnih sredstev, s predvideno dobo vračila 10 let).  

V letu 2017 je bila predvidena izgradnja dela fekalnega voda v višini 180.000,00 eur (74.154,00 lastnih 

sredstev, 42.338,00 eur nepovratnih sredstev 21. in 23. člena ZFO-1 ter 63.508,00 eur povratnih, 

brezobrestnih kreditnih sredstev, s predvideno dobo vračila med 7 in 10 let).  

V letu 2018 je bilo predvideno nadaljevanje izgradnje fekalnih vodov v višini 213.900,00 eur (108.792,00 

eur lastnih sredstev, 63.065,00 eur nepovratnih sredstev 21. in 23. člena ZFO-1 ter 42.043,00 eur 

povratnih, brezobrestnih kreditnih sredstev, s predvideno dobo vračila 10 let). 

V letu 2019 se načrtuje nadaljevanje izgradnje fekalnih vodov v višini 131.588,00 eur (65.794,00 eur 

nepovratnih sredstev 21. in 23. člena ZFO-1 ter 65.794,00 eur povratnih, brezobrestnih kreditnih 

sredstev, s predvideno dobo vračila 10 let). 

 

 

Podprogram: Izboljšanje stanja okolja 

 

Občina Ribnica na Pohorju skrbi za izboljšanje stanja okolja. V letu 2017 je izgradila polnilno postajo za 

električna vozila, namenjena za spodbujanje električnih mobilnosti v zavarovanih območjih narave in 

območjih Natura 2000. Občina je podala vlogo na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne 

spodbude občinam za polnilne postaje in pridobila 2.988,76 eur nepovratnih sredstev, občina je pokrila 

DDV, kar znaša 657,53 eur in druge neupravičene stroške (priklopna moč…). 

 

 

 

Področje proračunske porabe (PPP): 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
Glavni program: 1602 PROSTORSKO IN PODEŽELJSKO PLANIRANJE IN 
ADMINISTRACIJA 
 
Podprogram: Prostorsko načrtovanje 
 
Občina Ribnica na Pohorju je v skladu z razvojno strategijo občine, s poudarkom na razvoju  
medsebojno povezane turistično rekreacijske ponudbe v letu 2007 sprejela občinski lokacijski načrt za 
območje smučišč na Ribniškem Pohorju (OLN). S sprejemom OLN je bil storjen eden izmed 
pomembnejših korakov k izgradnji turistične infrastrukture za ureditev zimsko športnega središča 
regionalnega pomena. Hkrati z izdelavo lokacijskega načrta na območju predvidenega zimsko 
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turističnega centra je bilo potrebno izdelati tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) ter okoljsko 
poročilo. Pravna osnova za izdelavo OLN je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ribnica na Pohorju, ki ga je občinski svet sprejel leta 
2004. Občina je konec leta 2007 pristopila k pripravam za izdelavo novega občinskega prostorskega 
načrta (OPN), februarja 2017 je bil OPN sprejet. 

 

V letu 2019 planiramo sredstva v višini 1.000,00 eur za stroške parcelacije zemljišč.  
 
 
Glavni program: 1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 

 
Podprogram: Oskrba z vodo 

 
Javni sistem za oskrbo s pitno vodo Ribnica na Pohorju oskrbuje okoli 300 uporabnikov in 
turistično naselje, Josipdol okoli 190. Delež prebivalcev, ki se oskrbuje iz javnih sistemov za 
oskrbo s pitno vodo je po oceni upravljavca (JKP Radlje ob Dravi d.o.o.) 39%.  
 
Dnevna poraba vode je 78 m3. Zaradi razvoja turizma pričakujemo v prihodnje povečane 
kapacitete porabe. V Ribnici na Pohorju sta izgrajena dva vodohrana, kapacitete 80 m3 in 200 m3 
(dodatno zgrajen leta 2012 (vrednost investicije 154.578,31 eur)). Dolžina primarnega omrežja 
sestavljenega iz PHD in pocinkanih cevi je 5.000 m, sekundarnega pa cca. 2.000 m. V Josipdolu 
je vodohran kapacitete 100 m3, dolžina omrežja, sestavljenega iz PHD cevi je 5.200 m. 
Vodovarstveni pasovi na nobenem območju niso določeni.  
 
Namenski cilji: 
- vzdrževanje in obnavljanje obstoječega vodovodnega omrežja za naselji Ribnica na Pohorju 

in Josipdol in s tem zmanjšanje izgub pitne vode v vodovodnih sistemih, 
- ureditev oskrbe s primerno kvalitetno vodo v zadostni količini za celotno področje občine 

posebno za področja razpršene poselitve. 
 
V letu 2007 se je opravila raziskava novih vodnih virov za naselje Ribnica na Pohorju. V letu 2008 sta 
se izgradila dva nova vodna zajetja, iz katerih so se v letu 2009 pripeljale dodatne količine pitne vode 
do zbiralnika na Pesniku.  
 
V letu 2010 se je opravila sanacija voda v sklopu rekonstrukcije ulične ceste v Ribnici na Pohorju od 
cerkve proti župnišču ter ulične ceste v Josipdolu od h. št. 6a do h. št. 59. 
 
Leta 2012 je bil zgrajen 200 m3 vodohran v Ribnici na Pohorju. 
 
V letu 2013 se je uredila opremljenost stavbnih zemljišč z vodovodnim sistemom v zgornjem delu 
Josipdola, obnovil se je vodovod od bazena do Gasilskega doma v Josipdolu in del vodovodnega 
sistema v Ribnici na Pohorju, uredila sta se dva nova vodna vira v Josipdolu in navezava na obstoječe 
zajetje.  
 
V letu 2014 se je opravila rekonstrukcija vodnega bazena v Hudem Kotu za večnamenski prostor in 
izvedba rekonstrukcije odseka vodovoda od starega do novega bazena v Josipdolu.  
 
V letu 2015 se je opravila sanacija zbiralnika – bazena v Ribnici na Pohorju. 
 
V letu 2016 se je uredil javni vodovod do h. št. Josipdol 3 in se namestili 2 ograj pri zbiralnikih vode 
Pesnik oz. Črni Vrh. 
 
V letih 2017 in 2018 so se sanirale zaščitne ograje ob zbiralnikih vode, s tem se bo nadaljevalo še v letu 
2019 in naslednjih letih. 
 
 
 

 



6 
PRORAČUN 2019 – NRP 2019-2022 - obrazložitev 

Področje proračunske porabe (PPP): 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Glavni program: 1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO 
 

Podprogram: Dejavnost zdravstvenih domov 

 

Na področju zdravstva se vsakih pet let sprejme srednjeročni investicijski načrt, ki ga pripravi 

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi. V njem je potrebno opredeliti tiste projekte, ki imajo vitalen pomen pri 

zagotavljanju zdravstvenega varstva oz. omogočajo uporabo doktrinarnih strokovnih izhodišč, s tem pa 

zaokrožujejo kakovost ob izvajanju zdravstvenih storitev. 

 

Občina vsa leta sofinancira investicije in nakup opreme v ZD Radlje ob Dravi.  

V letu 2019 se bodo sofinancirale investicije v ZD Radlje višini 807,53 € (avtoklav in strežnika). 

 

 
 
Področje proračunske porabe (PPP): 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
Glavni program:  1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

Podprogram: Nepremična kulturna dediščina 

 

Ljubiteljska kulturna dejavnost ima v Občini Ribnica na Pohorju dolgo in bogato tradicijo. Prvo društvo 

je bilo ustanovljeno že leta 1886. Danes delujeta v občini dve kulturni društvi in sicer Kulturno umetniško 

društvo »Stane Sever« in Kulturno, etnološko in turistično društvo Josipdol. 

 

Kulturne prireditve se izvajajo v Josipdolu v kulturnem domu. V Ribnici na Pohorju v predprostoru 

jedilnice in v telovadnici Osnovne šole Ribnica na Pohorju, h kateri je občina v letu 2015 izgradila 

prizidek z odrom. 

 

V objektu vila Vicman je izpostava Knjižnice Radlje ob Dravi – 2 čitalnici, Turistično informacijski center 

s prodajo spominkov, prostori za razstave in večnamenski prostori.  

 

Občina skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, za investicijsko vzdrževanje muzejev (Muzej 

kamnoseštva in steklarstva Josipdol, Muzej na prostem Josipdol, Muzej »Lepšenk«), kulturnih in 

sakralnih spomenikov. 

 

V letu 2019 in 2020 je predvidena obnova šestih kapelic križevega pota v Ribnici – 1. faza. Investicijski 

stroški so predvideni v višini 26.030,97 eur (vrednost brez DDV 21.336,86 eur, DDV 4.694,11 eur). 

Investicija se bo financirala z 85% Evropskih sredstev – CLLD v višini 18.136,33 eur in sredstvi občine 

v višini 7.894,64 eur.  

 

 

Glavni program:  1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI  
 

Podprogram: Programi športa 

 

Občina Ribnica na Pohorju uresničuje javni interes v športu na področju novogradenj in posodabljanja 

športne infrastrukture. Samo z dodatnimi investicijami v športno infrastrukturo bo v naši občini mogoče 

doseči minimalni standard športa. Trenutno dosegamo le 1,8 m2 vadbene nepokrite površine in 0,27 m2 

pokrite vadbene površine na prebivalca (občana). 
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Športne aktivnosti so na območju Občine Ribnice na Pohorju zelo prisotne. Delujejo tri športna društva, 

in sicer ŠD Ribnica na Pohorju, ŠD Hudi Kot in Društvo za šport in rekreacijo Josipdol ter Planinsko 

društvo. 

 

Vsa tri športna društva imajo asfaltno in travnato igrišče za mali nogomet. DŠR Josipdol ima tudi igrišče 

za tenis in igrišče za odbojko na mivki. V Ribnici na Pohorju se uporablja telovadnica osnovne šole, ki 

je uporabna za košarko, odbojko in namizni tenis, za igranje nogometa pa je premajhna. Kulturna 

dvorana v naselju Josipdol je v zimskem času namenjena igranju badmintona, namiznega tenisa in 

odbojke. Zelo aktivna  športna društva prirejajo medobčinska srečanja in tekmovanja tako v pokritih, kot 

v nepokritih športnih objektih.  

 
Ob tenis igrišču v Josipdolu, ki je bilo izgrajeno v letu 2007 so se v letu 2008 uredile sanitarije, ter 
postavila igrala za najmlajše. V letu 2009 se je delno zamenjala mreža ob nogometnem igrišču.  
Leta 2010 se je izgradilo igrišče na mivki, ki je bilo delno financirano z nepovratnimi sredstvi Fundacije 
za šport po Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2010, 2011 in 2012. V 
letu 2012 so se uredile javne površine ob tenis igrišču, v letu 2013 so se namestila nova otroška igrala 
in tribune. V letu 2016 se je uredila ograja ob travnatem in otroškem igrišču ter mreža za veteransko 
igrišče v Josipdolu. 
V letu 2018 je bila nameščena ograja ob asfaltnem igrišču v Josipdolu. 
 

V Ribnici na Pohorju so se v letu 2010 ob Vicmanovi vili postavila otroška igrala. V letu 2012 so se na 

igrišču v Ribnici na Pohorju postavili košarkarski koši, ter pokrite klopi za rezervne igralce.  

V letu 2014 se je uredila travnata površina za igranje na prostem, v letu 2015 se je namestila zaščitna 

mreža in kandelabri za javno razsvetljavo.  

 
Ob igrišču v Hudem Kotu se je v letu 2008 pričel urejati večnamenski prostor in bil v grobem zaključen 
v letu 2011. Manjša dela so se opravila še v letu 2012, ob objektu so se postavila otroška igrala. V letu 
2014 so se namestili košarkarski koši in zunanja ograja ob večnamenskem objektu.  
V letu 2017 in 2018 se je urejala projektna dokumentacija za legalizacijo večnamenskega objekta, 
izgradila se je nepropustna greznica, trotoar ter uredila izolacija objekta v kletnih prostorih. 

V letu 2019 se bo namestil zunanji pitnik vode. 

 
 
 
Področje proračunske porabe (PPP): 19 IZOBRAŽEVANJE 
Glavni program:  1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
 

Podprogram: Osnovno šolstvo 

 
Občina Ribnica na Pohorju zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v OŠ Ribnica 
na Pohorju, glede na odobren plan, ki ga posreduje OŠ Ribnica na Pohorju. Koriščenje sredstev poteka 
na podlagi zahtevkov. 
 
V letu 2018 se je pričela rekonstrukcija šolske kuhinje, investicija se bo nadaljevala še v letu 2019 
(65.000,00 eur). 

V letu 2019 so planirana tudi sredstva za investicijo »Nakup in namestitev plezalnih sten« v višini 

23.042,14 eur (13.599,00 eur lastnih in 9.444,00 eur nepovratnih sredstev). Kandidirali smo na javni 

razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letu 2019.  

 

 
 


