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UVOD  
 

Pri pripravi občinskega proračuna za leto 2019 se upoštevajo naslednji predpisi: 
- Zakon o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 

104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - 
ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 
96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18; v 
nadaljevanju: ZJF), 

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 

138/06, 108/08), 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 122/00). 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C) in sicer: 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17). 

Pri pripravi načrta razvojnih program, ki je v delu proračuna so upoštevani naslednji predpisi: 
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, se upoštevajo 
predpisi: 
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - 

ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZS-K). 

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine 
se upoštevajo predpisi: 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

31/18). 
 

Po ZJF proračun sestavljajo: 
I. Splošni del 
II. Posebni del 
III. Načrt razvojnih programov 
IV. Obrazložitev (splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov) 

 
 
Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo davčni in nedavčni 
prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije, na 
strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, 
investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije. 
 
 V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od 
prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih 
naložb.  
 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem 
presežkov in odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu 
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe  denarnih sredstev na računih proračuna v 
proračunskem letu. 
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Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih 
neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih 
programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter 
proračunskih postavkah, kontih in podkontih.  
 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
 
Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih 
klasifikacijah: 

- institucionalni, 
- ekonomski, 
- programski, 
- funkcionalni (COFOG). 

 

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska 
sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev 
proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 
proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni 
uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in ožji deli občine – četrtne 
skupnosti). 
 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj 
se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. 
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna 
sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za 
občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. 
Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske 
porabe in glavni programi in za občine še podprogrami. Programska klasifikacija je že od 1. 1. 2006 dalje 
tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.). V ta namen je bil 
objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih 
izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko 
sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance. Funkcionalna klasifikacija 
javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je 
namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana 
funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča 
mednarodne primerjave. 
 
Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v : 

- področja proračunske porabe (21 področij), 
- glavne programe (39 glavnih programov) in 
- podprograme (59 podprogramov). 

 
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo: 
01 POLITIČNI SISTEM 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
14 GOSPODARSTVO 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
19 IZOBRAŽEVANJE 
20 SOCIALNO VARSTVO 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. 
 
Programska klasifikacija področja 09. in 21. se za občinski proračun ne uporablja.  
 
1. Prvo področje – politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, 
župan, podžupan)  
2. Drugo področje – ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter 
nadzor nad porabo javnih financ.  
3. Tretje področje – zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih 
institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.  
4. Četrto področje – 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.  
5. Peto področje – znanost in tehnološki razvoj zajema sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno 
dejavnost.  
6. Šesto področje – lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, 
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.  
7. Sedmo področje – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema 
zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.  
8. Osmo področje – notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje 
varnosti v občini.  
10. Deseto področje – trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in 
sicer spodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.  
11. Enajsto področje – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju 
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve kmetijstvu), 
gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.  
12. Dvanajsto področje – pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe z 
električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.  
13. Trinajsto področje – promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega 
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.  
14. Štirinajsto področje – gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.  
15. Petnajsto področje – varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja 
in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
16. Šestnajsto področje – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  
17. Sedemnajsto področje – zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega 
zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge 
programe na področju zdravstva.  
18. Osemnajsto področje – kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, 
programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, 
narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).  
19. Devetnajsto področje – izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse 
oblike pomoči šolajočim.  
20. Dvajseto področje – socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega 
varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.  
22. Dvaindvajseto področje – servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na 
občinski ravni.  
23. Triindvajseto področje – 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 
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naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjeni za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
Načrt razvojnih programov je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so 
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja 
prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2020 do leta 2023 oz. tudi po letu 2023, saj so v obrazcu 3 v zadnjem 
letu v zadnjem stolpcu »po letu 2023« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo še 
po letu 2023). V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov 
dolgoročnega načrtovanja). 
 
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA 2020 
 
Občina sprejme proračun za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Določbe 13a. člena ZJF tudi občinam 
omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj 
s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj 
mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti 
občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. 
 
Pri pripravi proračuna smo upoštevali proračunski priročnik, za pripravo proračunov za leti 2019 in 2020 
(oktober 2018) in proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2020-2021 (julij 2019).  
 
Ministrstvo za finance je v začetku oktobra posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in 
finančni izravnavi za leti 2020 in 2021. Povprečnina za leto 2020 je bila določena v 54. členu ZIPRS2021  v 
višini 589,11 evrov.   Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 temelji na 
podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to 
določa 13. člen ZFO-1. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi tretjega odstavka 6. člena 
ZFO-1 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letih 2020 in 2021 izplačila iz naslova 
finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena. 
 
Omenjeni predhodni podatki o primerni porabi oziroma povprečnini so bili osnova pri pripravi in ovrednotenju 
finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev. V ocenah posameznih 
prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz deset mesečne realizacije leta 2019. 
 
Na podlagi zbranih zahtevkov so med proračunske odhodke za leto 2020 vključene dosedanje in nove 
naloge iz dejavnosti in investicijskih namenov. 
 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo 65/08, 69/08,-ZTFI-A, 69/08-
ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in 
razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18). 
 
Pri pripravi proračuna občine je potrebno upoštevati tudi Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; 
v nadaljevanju ZFisP), ki določa, v katerih primerih in za katere namene lahko posamezna institucionalna 
enota sektorja država (institucionalne enote, ki so v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo 
institucionalnih sektorjev, uvrščene v sektor S.13) uporabi presežke preteklih let. 
 
Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela smo izhajali iz števila in strukture zaposlenih v povezavi s 
predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Pri planiranju sredstev za 
prispevke na in iz bruto plače so upoštevane enake stopnje prispevkov, kot v lanskem letu. Premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se načrtujejo v enaki višini kot v letu 2019. 
 

Sredstva za druge prejemke zaposlenih, ki se izkazujejo na proračunskih postavkah za plače se načrtujejo 
na  nivoju trenutno veljavnih. 
 
Regres za letni dopust za leto 2020 se načrtuje v enakih zneskih kot v letu 2019. 
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Zaradi programske klasifikacije prikazovanja podatkov, ki ga zahteva Ministrstvo za finance, so podatki 
prikazani v kolonah in sicer  realizacija proračuna leta 2018, proračun 2019, rebalans I proračuna za leto 
2019 in  predlog proračuna  za leto  2020. 
 
 
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
 
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Ribnica na Pohorju, ki bodo vplačani oz. 
izplačani na področju proračuna za leto 2020. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi 
proračuna smo izhajali iz devet mesečne realizacije leta 2019. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v 
predpisan obliki. 
 
PRIHODKI 
 
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske 
prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva Evropske unije. 
 
Višina prenesenih  sredstev iz leta 2019  znaša 362.478,85 €. 
 
Ministrstvo za finance je  posredovalo predhodne podatke za izračuna primerne porabe občine za leto 2020. 
Tako smo prihodke planirali po tabeli primerne, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 s povprečnino 
589,11€ na prebivalca.   
 
Skupni prihodki proračuna  za leto 2020  so ocenjeni  v višini  1.480.402,99 €, kar je za  2,7  % več 
prihodkov kot v rebalansu proračuna za  leto 2019. 
 
Planirani so na podlagi določb Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17 in 21/18 – popr.), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 in na 
podlagi pričakovanih prihodkov. 
 
Pregled načrtovani prihodkov po vrstah: 

Zap.št. PRIHODKI  Vrednost v € 

1. Tekoči prihodki (70+71) 1.198.042,93 

2. Kapitalski prihodki ( 72) 42.520,00 

3. Transferni prihodki (74) 239.840,06 

SKUPAJ PRIHODKI 1.480.402,99 
 
TEKOČI PRIHODKI 
 

Zap. št. TEKOČI PRIHODKI  Vrednost v € 

1. Davčni prihodki (700+703+704) 1.034.524,00 

2. Nedavčni prihodki (710+712+713+714) 163.518,93 

SKUPAJ TEKOČI PRIHODKI 1.198.042,93 
 
DAVČNI PRIHODKI (70) 
 
V skladu z opredelitvijo v 53. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu zajemajo davčni prihodki tekoče 
prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov. Glavni davčni prihodek v 
sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini.  
Med davke od premoženja uvrščamo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se 
zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo 
davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanj, daril in drugih prometov nepremičnin. V 
tej strukturi prihodkov je najpomembnejši prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davek 
na promet nepremičnin. Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, 
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prodajo, prenos, dajanje v najem vlaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali izdajo dovoljenja za 
uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Med te davčne prihodke uvrščamo: okoljsko dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse, pristojbino za vzdrževanje gozdnih 
cest ter davek na dobitke od iger na srečo. 
 

Zap. št. DAVČNI PRIHODKI  Vrednost v € 

1. Davki na dohodek in dobiček (7000) 934.524,00 

2. Davki na premoženje (7030+7033) 35.000,00 

3. Domači davki na blago in storitve (7047) 65.000,00 

  SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI 1.034.524,00 
 
Davčni prihodki predstavljajo 69,88% vseh prihodkov proračuna,  v primerjavi z letom 2019 so višji za 9,5  %. 
 
NEDAVČNI PRIHODKI (71) 
 
Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja ( prihodki od 
udeležbe na dobičku in dividende, prihodki od obresti, prihodki od premoženja – najemnine, zakupnine, 
prihodki iz koncesij, odškodnine za služnost, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, takse in 
pristojbine (upravne takse), odškodnine za degradacijo in uzurpacijo prostora ter drugi nedavčni prihodki 
(komunalni prispevki, prihodki upravnih organov, prihodki izvajalca gospodarske službe). 
 

Zap. št. NEDAVČNI PRIHODKI  Vrednost v € 

1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) 136.700,00 

2. Globe in drug denarne kazni (712) 400,00 

3. Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) 3.100,00 

4. Drugi nedavčni prihodki (714) 23.318,93 

  SKUPAJ NEDAVČNI PRIHODKI 163.518,93 
 
Skupni  nedavčni prihodki predstavljajo 11,05 %  vseh prihodkov proračuna.  Prihodki so v primerjavi z letom 
2019 nižji  za 28,1 %.   
 
KAPITALSKI PRIHODKI (72) 
 
Kapitalski prihodki so prihodki iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev, zalog blagovnih rezerv in finančnega premoženja. V skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine so predvidena prodaja zemljiščna javni dražbi. 
 

Zap. št. KAPITALSKI PRIHODKI  Vrednost v € 

1. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) 42.520,00 

SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI 42.520,00 
 
TRANSFERNI PRIHODKI (74) 
 
Transferni prihodki so vsa sredstva, prejeta iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna, 
proračunov drugih lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih zunaj proračunskih 
skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn 
javnega financiranja. 
 

Zap. št. TRANSFERNI PRIHODKI  Vrednost v € 

1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) 151.991,57 

2. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav (741) 87.848,49 

  SKUPAJ TRANSFERNI PRIHODKI 239.840,06 
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Predvidena so sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 97.335,00 €:  
 

- požarna taksa v višini 3.850,00 €; 
- sredstva za sofinanciranje investicij, na podlagi 21. in 23.člena ZFO v višini 93.485,00 € (Fekalna 

kanalizacija Josipdol) – nepovratna sredstva; 
 
Povratna sredstva v obliki kredita za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena ZFO pa v letu 2020 
znašajo 46.743,00 €. 
 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 51.474,54 €  so predvidena 
sredstva za skupni občinski organ, sofinanciranje Infrastrukturne povezave centra s smučiščem, povračilo 
stroškov javnih delavcev, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest – Občina vsako leto podpiše z MKGP 
pogodbo o sofinanciranju gozdnih cest, ki smo jih planirali v dvakratniku sredstev iz leta 2018, ter prihodkov 
za letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. 
 
Prejeta sredstva iz javnih agencij v višini 3.182,03€ predstavljajo sredstva pridobljena od Fundacije za šport 
za Ograjo igrišča Ribnica na Pohorju. 
 
 
Predvidena so prejeta  sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicije 
v višini 87.848,49 € in sicer:  
 

- sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za Ohranjanje naravnih in 
kulturnih vrednot občine Ribnica na Pohorju (Ureditev vaškega jedra)  v višini 85.848,49 €;  

- sofinanciranje Infrastrukturne povezave s smučiščem višini 2.000,00€ 
 
ODHODKI 
 

Odhodki po ekonomski klasifikaciji prikazujejo odhodke po kontih, v skladu s sprejetim kontnim načrtom za 
proračunske porabnike. V tabeli splošnega dela predloga proračuna za leto 2020 so prikazani skupni 
odhodki, ki so planirani v odhodkih po funkcionalnih dejavnostih, zbirno po posameznih namenih porabe in 
so predpisani v kontnem načrtu.  
 

 
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna Občine 
Ribnica na Pohorju za leto 2020 v višini 1.827.477,44 €, kar je za 2,5 % manj glede na predvidene odhodke  
rebalansa proračuna za leto 2019. 
 
TEKOČI ODHODKI (40) 
 
Tekoči odhodki zajemajo tekoče odhodke na področju plač, prispevkov in blaga, storitev ter vsem vrstam 
materialnih stroškov, splošnih in posebnih.  
 

Zap. št. TEKOČI ODHODKI  Vrednost v € 

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) 86.459,30 

2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) 13.589,46 

3. Izdatki za blago in storitve (402) 449.311,67 

4. Plačila domačih obresti (403) 4.500,00 

5. Rezerve ( 409) 19.500,00 

SKUPAJ TEKOČI ODHODKI 573.360,43 
 
 

Tekoči odhodki so predvideni v višini 573.360,43 € in so za 9,6 % nižji  glede na predvidene tekoče odhodke 
v letu  2019.  
 
Stroški plač v višini 86.459,30 € so načrtovani na podlagi  števila in strukture zaposlenih v skladu s predpisi, 
ki urejajo plače in druge pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju.  Zajemajo sredstva za plače in 
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dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke 
zaposlenim. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so predvideni v višini 13.589,46 €.  To so prispevki 
na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja 
zaposlenih in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Obseg sredstev za 
prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. 
 
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene 
storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, naročnine za časopise, revije in strokovno literaturo, računalniške programe in 
sredstva za vzdrževanje le teh, računovodske in revizorske storitve, izdatke za reprezentanco in drugi 
splošni stroški in storitve, ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične 
osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila 
med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi 
programski stroški iz naslova izobraževanja, članarin, plačilo poštnih in bančnih storitev, električna energija, 
drugi izdatki za službena potovanja. Skupni znesek je predviden v višini 449.311,67 €, od tega je namenjeno 
237.812,31 € za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj, cest in drugih javnih površin. 
 
Plačila domačih obresti so planirana v višini 4.500,00 € za servisiranje najetih dolgoročnih kreditov. Rezerve 
so predvidene v višini 19.500,00 €. Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije 
ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se 
oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni 
bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 15.500,00 €. Sredstva proračunske rezerve, katera 
so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana v višini 4.000,00 €.  
 
TEKOČI TRANSFERI (41) 
 
Odhodki vsebujejo izdatke namenjene financiranju programov na področju subvencij podskupina 410, 
transferov posameznikom in gospodinjstvom podskupina 411, transferov neprofitnim organizacijam in 
ustanovam podskupina 412 ter drugi tekoči domači transferi podskupina 413, ki vsebujejo tekoče transfere v 
sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode in javne gospodarske zavode.  
 
Tekoči transferi vsebujejo naslednje postavke: 
4100 – subvencije javnim podjetjem  
4102 – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: tekoči odhodki in transferi  

kmetijstva, tekoči odhodki in transferi drobnega gospodarstva  
4112 – transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
4119 – drugi transferi posameznikom: regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, 
subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ter drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom  
4120 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: protipožarna varnost,, transferi   društvom 
turizma, sredstva za rekreacijo, kulturna društva, financiranje političnih strank  
4131 – tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja: zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb  
4132 – tekoči transferi v druge javne sklade  
4133 – tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce za plače in druge izdatke 
prejemke, prispevke in materialne stroške: knjižnična dejavnost, plače predšolska vzgoja, prispevki 
delodajalca predšolska vzgoja, varstvo vozače, nega pomoči na domu, šolska športna tekmovanja, 
materialni stroški predšolska vzgoja, splošni materialni stroški osnovnošolskega izobraževanja  
4135 -  tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 
4136 – tekoči transferi v javne agencije 
 

Zap. št. TEKOČI TRANSFERI  Vrednost v € 

1. Subvencije (410) 40.800,00 

2. Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) 184.303,70 

3. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) 72.835,83 

4. Drugi tekoči domači transferi (413) 291.999,47 

  SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 589.939,00 
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Tekoči transferi so predvideni višini  589.939,00 € in so za 5,3 % višji glede na predvidene odhodke v letu 
2019. Odhodki za subvencije v gospodarstvu in kmetijstvu so planirani v višini 40.800,00 € in imajo obliko 
državnih pomoči. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem in 
zasebnikom. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Izkazane subvencije 
so za omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda za gospodinjstva, naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti v kmetijstvu, sofinanciranje vodovodov občanov. 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo 
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali 
polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.  Največ odhodkov v tej 
podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, subvencioniranje 
stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika 
in pomoč na domu. Odhodki so planirani v višini 184.303,70 €. 
 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanova, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, humanitarne 
organizacije). V proračunu so planiranja sredstva za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, humanitarnih in 
drugih društev v skupni višini 72.835,83 €. 
 
Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 291.999,47 € za naslednje namene:  

- sredstva prenesena drugim občinam za izvajanje dejavnosti skupnih občinskih organov; 
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki 

ga občina plačuje za občane; 
- tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše transfere v 

javne zavode (osnovno šolo, glasbeno šolo, knjižnico,) za plače ter izdatke za blago in storitve; 
- tekoči transferi v javne agencije so za delovanje in naloge RRA Koroška d.o.o.. 

 
INVESTICIJSKI ODHODKI (42) 
 
Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav. Zajemajo tudi 
investicijsko vzdrževanje, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev. Odhodki iz tega naslova pomenijo 
povečanje realnega premoženja občine. 
 
4202 – nakup opreme: nabava opreme občinske uprave  
4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  
4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove  
4206 – nakup zemljišč  
4208 – študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija ter nadzor 
 

Zap. št. INVESTICIJSKI ODHODKI  Vrednost v € 

1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) 656.700,26 

SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI 656.700,26 
 
Investicijski odhodki so predvideni v višini  656.700,26 € in so za 8,9 % višji  glede na predvidene odhodke  
leta 2019.  
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) 
 
4323 – investicijski transferi javnim zavodom 
 

Zap. št. INVESTICIJSKI TRANSFERI  Vrednost v € 

1. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.477,75 

SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.477,75 
 
 
Investicijski transferi v proračunu 2020 so predvideni v višini  7.477,75 € in so za 90,3 % nižji glede na 
predvidene odhodke  leta 2019 zaradi plana investicij izgradnje prezračevalnega sistema v vrtcu Ribnica na 
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Pohorju, izgradnji brezžičnega omrežja v OŠ Ribnica na Pohorju in nakupu zobnega aparata v ZD Radlje ob 
Dravi. 
 
Vsi odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so vsebinsko predstavljeni v posebnem delu proračuna po 
institucionalni in programski klasifikaciji.  
 

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to 
sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje 
kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. 
 
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo: 

- Prejeta vračila danih posojil 
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine 
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije. 

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750) 

 
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil 
danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Predlog  proračuna za leto 2019 ne predvideva 
prejemkov iz tega naslova. 
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751) 

 
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih 
deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma 
lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Predlog proračuna za leto 2019 ne 
predvideva prejemkov iz tega naslova. 
 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa 
imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke 
oziroma druge finančne institucije. 
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa 
vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh 
sredstev. 
 
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo: 
 

- Dana posojila 
- Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah 
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji lasti. 
 
V predlogu proračuna niso predviden izdatki oziroma prejemki iz tega naslova. 
 
C RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, 
oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa 
finančnih terjatev in naložb. 
 
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: 

- najeti domači in tuji krediti, 
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 
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Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo: 
- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov, 
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta. 
 
Domače zadolževanje (500) se nanaša na najete kredite pri državnem proračunu 23. člen ZFO – vračljiva 
sredstva višini 46.743,00 €.  
 
Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na odplačila glavnic najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih 
bankah v višini 47.066,66 € in odplačilo kreditov državnemu proračunu za dolgoročni kredit v okviru 23. 
člena ZFO v vrednosti 15.080,74 €.  
 

NETO ZADOLŽEVANJE  
 

Saldo v višini – 15.404,40 € predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je 
odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.  
    

NETO FINANCIRANJE  
 
Neto financiranje znaša 347.074,45 €. 
 
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 
Občina Ribnica na Pohorju je glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov 
pripravila institucionalno klasifikacijo na naslednje institucionalne enote: 
 

- 1000 občinski svet 
- 4002 občinska uprava - oddelek finance 
- 4003 občinska uprava - družbene dejavnosti 
- 4004 občinska uprava - gospodarstvo 
- 4005 občinska uprava - gospodarske javne službe 

 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na 
vprašanje: »kdo porablja proračunska sredstva«. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov 
prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za 
financiranje programov iz občinskega proračuna. 
 
Poleg institucionalne klasifikacije se izdatki v občinskih proračunih razvrščajo po programski klasifikaciji. V 
skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov se razvrščajo v: 
 

- področja porabe – 21 področij, 
- glavne programe – 39 glavnih programov in 
- podprograme – 64 podprogramov. 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, 
upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki neposrednih uporabnikov. Glavni 
program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe. Glavni programi so določeni s 
predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne 
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti 
ter uspešnosti.  
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu. 
Podprogram ima jasno določene cilje, s katerimi se izvajajo cilji glavnega programa. Pri razvrščanju izdatkov 
občinskih proračunov pa je potrebno še izhajati iz manjših enot in to so proračunske postavke.  
 
V okviru proračunskih postavk pa še iz podskupine kontov, ki so predpisani s kontnim načrtom in določajo 
ekonomski namen izdatka proračuna.  
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Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom: 
 
Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (npr. 01. Politični sistem, 14. Gospodarstvo), šifra glavnega 
programa je štirimestna (npr. 0101. Politični sistem, 1401. Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in 
varstva potrošnikov) in šifra podprograma je osemmestna (npr. 01019001 Dejavnost občinskega sveta).  
 
Osem mestna šifra je sestavljena:  
- prvi dve mesti določata področje porabe,  
- drugi dve mesti določata številko glavnega programa  
- tretji dve mesti (90) določata šifro za občine  
- četrti dve mesti določata zaporedno številko podprograma.  
 
Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni 
ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov. Proračunske postavke znotraj podprograma, v skladu z 
navodili, določi občina s svojimi šiframi. 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
Prvo programsko področje zajema izdatke, namenjene za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. 
Razčlenjeno je na izdatke namenjene dejavnosti občinskega sveta in izvedbi in nadzoru volitev in 
referendumov. 
 
Predpisi, ki urejajo to področje so:  

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 
47, 68, 69/04 - UZ50, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ14, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - UZ90,97,99, 
47/13 - UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a);  

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17);  
- Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01);  
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, štev. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. 

US, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13,);  
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18);  
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, štev. 63/07 UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - 

ZZavar-E, 40/12-ZUJF);  
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).  

 
Dolgoročni cilji programa so kvalitetno in zakonito izvajanje nalog v okviru političnega sistema, 
zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in pravice sodelovanja občanov pri odločanju. Glavni 
letni izvedbeni cilji so realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede 
na sprejeti program dela občinskega sveta. 
 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 54.561,69 €, kar znaša 2,96 % celotnih odhodkov predloga 
proračuna za leto 2020. 
 
0101 POLITIČNI SISTEM 
 
V ta podprogram so vključene sejnine svetnikom in članom delovnih teles za neprofesionalno opravljanje 
funkcije in financiranje političnih strank, ki so na lokalnih volitvah prejele predpisano število glasov volivcev 
za izvolitev predstavnikov v občinski svet. Odbori in komisije so po Statutu Občine Ribnica na Pohorju 
posvetovalna delovna telesa občinskega sveta. Glede na delovno področje obravnavajo zadeve iz lastne 
pristojnosti in podajajo stališča, mnenja ali predloge občinskemu svetu za odločanje. 
 
Dolgoročni cilji: Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles ter za delo odborov in komisij. Letni izvedbeni cilji: Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih 
odborov in komisij kot delovnih teles, v smislu izvajanja aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi odlok 
o proračunu. Izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi. 
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0101901 Dejavnost občinskega sveta  
 
V podprogram po vsebini spada dejavnost občinskega sveta, plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije 
članov občinskega sveta, stroški sej občinskega sveta (7 sej) in odborov (8 sej), komisij (7 seje), ter 
financiranje političnih strank SD IN SDS. Sredstva so planirana v višini 19.381,05€. 
 

01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA  Vrednost v € 

010102 ostali stroški dejavnosti občinskega sveta 1.000,00 

010105 Seje OS 9.453,92 

010107 Seje ostalih odborov 3.319,99 

010110 Financiranje politične stranke SDS 2.811,42 

010111 Financiranje politične stranke SD 2.795,72 

  SKUPAJ DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA 19.381,05 
 
Za programe dejavnosti občinskega sveta so predvidena sredstva v višini 19.381,05 €. 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupana 
 
V podprogramu so zajeta sredstva za dejavnosti župana in podžupana – ki opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno, ter za povračilo stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice ter ostalih stroškov, ki nastanejo na 
službeni poti, kakor tudi za reprezentanco.  
 

01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA  Vrednost v € 

010103 Reprezentanca 4.000,00 

010118 Nagrada župan 16.881,84 

010119 Nagrada podžupan 9.748,80 

010120 Kilometrina župan 4.400,00 

010121 Kilometrina podžupan 150,00 

SKUPAJ DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA 35.180,64 
 
Za programe dejavnosti župana in podžupana so predvidena sredstva v višini 35.180,64 €. 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
V občini je na tem področju zajeto urejanje na področju fiskalne politike ter fiskalnega nadzora, dejavnost 
nadzornega odbora.  
 
Predpisi, ki urejajo to področje so: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); 

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Ribnica na Pohorju (MUV, 
25/2015) 

 
Dolgoročni cilji programa so: skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in smotrno 
upravljanje z javnimi sredstvi. Glavni letni izvedbeni cilji so dejavnost nadzora poslovanja z namenom 
sledenja dolgoročnega cilja. 
 
 
0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE  
 
Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 
Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi sredstvi. Glavni letni 
izvedbeni cilji: zakonito, namensko in ažurno izvrševanje plačil, komunalne takse, stroškov odškodnin in 
materialnih stroškov za javna dela. 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 
Sredstva na proračunski postavki Stroški bančnega poslovanja predstavljajo poravnane obveznosti do UJP 
in Banke Slovenije, sredstva na proračunski postavki Materialni stroški provizije komunalne takse 5 % od 
osnove iz naslova izvajanja nalog obračuna, zbiranja, izterjave in nakazovanja okoljske dajatve – JKP Radlje 
ob Dravi, d. o. o.), sredstva na proračunski postavki Materialni stroški javna dela so planirana sredstva za 
nabavo raznega materiala, ki ga javni delavci potrebujejo za opravljanje svojega dela.  
 

02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE  Vrednost v € 

020201 Stroški bančnega poslovanja 1.500,00 

020202 Materialni stroški - provizija komunalne take 2.000,00 

020203 Materialni stroški - javna dela 1.500,00 

  SKUPAJ UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 5.000,00 
 
Za programe dejavnosti na področju fiskalne politike so predvidena sredstva v višini 5.000,00 €. 
 
0203 FISKALNI NADZOR 
 
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine in notranja revizija za leto 2019 
 
Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledati, proučevati in ugotavljati 
skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter ugotavljati gospodarnost in namenskost porabe proračunskih 
sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi dodatnih, zunanjih revizij in morebitnih prijav sumov 
kaznivih dejanj prisotnih organov. Letni izvedbeni cilji: Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja 
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Ribnica na Pohorju nadzoruje namenskost porabe 
proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora in notranja revizija 
 
Na tem podprogramu so planirana sredstva v višini 2.869,86 € za seje NO (predvidenih 6 sej ) in za notranjo 
revizijo zaključnega računa Občine za leto 2019, 2.074,00€ .  
 

02039001 FISKALNI NADZOR  Vrednost v € 

020204 Seje NO 2.869,86 

020206 Notranja revizija 2.074,00 

  SKUPAJ FISKALNI NADZOR 4.943,86 
 
Za programe dejavnosti fiskalnega nadzora so predvidena sredstva v višini 4.943,86 €. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE  IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti.  
 
0401 KADROVSKA UPRAVA 
 
Glavni program vsebuje sredstva za izvedbo praznovanj ob občinskem prazniku.  
 
Dolgoročni cilj je zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo občinskega praznika za utrjevanje identitete in 
ohranjanja zgodovinskega spomina. Letni izvedbeni cilj je organizacija in izvedba praznovanj ob 
občinskem prazniku. 
 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
 
Na tem podprogramu so planirana sredstva v višini 4.600,00 € (pogostitev, vodenje prireditve, tisk časopisa 
Ribniške novice). 
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0402 INFORMATIZACIJA UPRAVE 
 
Dolgoročni cilj je zagotoviti informacijski sistem za notranje in zunanje uporabnike in skrb za njihovo 
nemoteno delovanje. Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje računalniških programov in telekomunikacijskih 
sistemov za nemoteno delo občinske uprave. 
 
04029002 Elektronske storitve 
 
Podprogram zajema stroške za najem in vzdrževanje računalniških Dolgoročni cilji podprograma so 
gospodarno ravnanje in vzdrževanje občinskega premoženja, zagotovitev opreme za nemoteno delovanje 
občinske uprave, ter zadovoljitev družbenih potreb na določenih lokacija in območjih. Letni izvedbeni cilji 
podprograma so nujna vzdrževalna dela računalnikov, telefonov in fotokopirnega stroja in posodobitev 
računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave. 
 
Ta podprogram zajema Stroške najema in vzdrževanje računalniških programov in internetne strani občine  
(HKOM, SAOP, MIKROPOS, TAX FIN LEX paket, GDPR, E- hramba, Kupujem lokalno, REALIS, VBIT, 
SIGMATEH, SIMONA TOMŠIČ, POŠTA SLOVENIJE,MAXIMUS), ter stroške vzdrževanja računalnikov, 
telekomunikacijske opreme in fotokopirnega stroja. 
 

04029002 ELEKTRONSKE STORITVE  Vrednost v € 

040201 Stroški najema računalniških programov, vzdrževanja, el. hrambe 18.000,00 

040202 Stroški vzdrževanja računalnikov, telefonov, fotokopirnega stroja 1.500,00 

  SKUPAJ ELEKTRONSKE STORITVE 19.500,00 
 
Za programe dejavnosti elektronskih storitev so predvidena sredstva v višini 19.500,00 €. 
 
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
 
Glavni program vsebuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za  
kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa so obveščanje javnosti, zagotavljanje kadrovskih in materialnih 
pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, gospodarno ravnanje s premoženjem občine v skladu s 
predpisi. Letni izvedbeni cilji so ažurna objava sprejetih odlokov in drugih občinskih predpisov, sprotno in 
celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev, učinkovito upravljanje občinskih objektov.   
 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
Na tem podprogramu so planirana sredstva založniških, tiskarskih storitev, časopisov in revij v višini 
2.550,00 € in predstavljajo stroške objav v uradnem  glasilu e-občina, obveščanje preko Radia Radlje 
naročnina za Večer ter Finance. 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
Na tem podprogramu so planirana sredstva v višini 2.800,00 € (priznanja ob občinskem prazniku) in 
pokroviteljska dejavnost v višini 8.000,00€. 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
Na tem podprogramu so  planirana sredstva v višini 3.000,00 € (odvetniške in notarske storitve). 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Področje porabe zajema delovanje z nevladnimi institucijami lokalnih skupnosti in dejavnost občinske 
uprave.   
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Dolgoročni cilji programa: povezovanje lokalnih skupnosti ter optimalna izraba sredstev na teh področjih, 
zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovno in učinkovito delo zaposlenih, zagotavljanje 
materialnih pogojev za učinkovito delo, gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine. 
Letni izvedbeni cilji  programa: uspešno in učinkovito povezovanje lokalnih skupnosti, uspešno in 
učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v okviru občinske uprave in vzdrževanja premoženja občine.  
 
0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADE IN 
LOKALNE RAVNI  
 
Glavni program zajema sredstva za nacionalna združenja in povezovanje lokalnih skupnosti na  regionalnem 
in republiškem nivoju. 
 
Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave so povezovanje lokalnih 
skupnosti v regiji za   doseganje skupnih razvojnih programov in strategij. Skupno nastopanje v regiji  do 
inštitucij države. Letni izvedbeni cilj: Povezovanje v regiji  zaradi sofinanciranja skupnih razvojnih 
programov in strategij. 
 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
Podprogram zajema delovanje z nevladnimi institucijami z namenom pospeševanja regionalnega in 
lokalnega razvoja. Dolgoročni cilji usmerjeni v hitrejši regionalni in lokalni razvoj na gospodarskem, 
socialnem in okoljskem področju in skladnost regionalnega razvoja. Letni izvedbeni cilji so spodbujanje 
razvoja na regionalni ravni, opravljati naloge, ki so v javnem interesu in nuditi strokovno podporo Svetu 
Koroške regije, Razvojnemu svetu Koroške regije in drugim nosilcem razvojne politike v regiji.  
 

06019003 
DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER 
KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI 

 Vrednost v € 

060102 Sofinanciranje delovanja RRA 2.347,42 

060114 Sofinanciranje programa "Projekt človek" 99,00 

060118 Urad za pripravo projektov - Skupni občinski organ - SOK 45.289,10 

060119 Medobčinski inšpektorat Koroške - Komunalni inšpektor 3.028,03 

060120 Energetska agencija za Podravje 1.500,00 

060122 
Vzpostavitev in vodenje evidenc o omrežnih priključkih širokopasovnega 
omrežja 240,00 

060124 Delež financ. Projekta "RDO" skupna promocija Koroške 752,22 

060127 Kataster GJI 2.000,00 

  
SKUPAJ DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE 
TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI 55.255,77 

 
Za programe dejavnosti na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni so 
predvidena sredstva v višini 55.255,77 €. 
 
0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN  
 
Vključuje sredstva za blago in storite  naselij občine (pitniki vode, zastave, okrasitev), ter članarine Združenju 
občin in Skupnosti občin Slovenije. 
 
Dolgoročni cilji so doseganje skupnih ciljev prek reprezentativnih združenj na republiškem nivoju.  
letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje ožjih delov občin in sodelovanje v skupnosti in 
združenju občin. 
 
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 
 
Dejavnost občinske uprave zajema upravne strokovne in druge naloge na delovnih področjih določenih z 
Zakonom o lokalni samoupravi in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Ribnica na 
Pohorju. Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa: zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske 
uprave in zakonska, namenska in učinkovita poraba proračunskih sredstev, zasledovanje cilja polne 
zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnost pri delu in ustreznih pogojev za 
učinkovito delo. Letni izvedbeni cilji: učinkovito in uspešno izvajanje zastavljenih nalog, zagotavljanje in 
vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske opreme za nemoteno delo občinske uprave. 
 
06039001 Administracija občinske uprave 
 
Ta podprogram zajema sredstva  v višini 126.991,36 € (za plače – 3 zaposlene, dodatke za delovno dobo, 
prehrana in prevoz, regres, prispevke delodajalca, dodatno pokojninsko zavarovanje, ter za pisarniški 
material, električna energija, voda in komunalne storitve, poštne storitve, telefonske, faks in elektronske 
storitve, drugi splošni material in storitve, stroški čiščenja upravnih prostorov, kurjava, konferenc, seminarjev 
in zavarovalne premije ). 
 
06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE  Vrednost v € 

060299 Dodatki za delovno dobo 4.470,94 

060300 Jubilejna nagrada 288,76 

060301 Plače 72.877,86 

060303 Regres 2.821,74 

060305 Prehrana in prevoz 6.000,00 

060306 Prispevki delodajalca za socialno varnost 12.453,16 

060307 Dodatno pokojninsko zavarovanje 1.136,30 

060308 Pisarniški material in storitve 3.000,00 

060309 Stroški električne energije 2.000,00 

060310 Stroški vode, komunalnih in dimnikarskih storitev 700,00 

060312 Stroški poštnih storitev 1.700,00 

060313 Stroški telefonov, faksa, elektronske pošte 2.000,00 

060314 Drugi splošni material in storitve 5.000,00 

060316 Čiščenje upravnih prostorov 4.200,00 

060317 Kurjava 2.000,00 

060325 Drugi izdatki in zavarovalne premije 4.000,00 

060330 Varstvo osebnih podatkov GDPR 2.342,40 

  SKUPAJ ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE 126.991,36 
 
Za programe dejavnosti na področju administracije občinske uprave so predvidena sredstva v višini 
126.991,36 €. 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 
Podprogram zajema stroške za vzdrževanje občinskih prostorov in opreme ter poslovnih zgradb v lasti 
občine. Dolgoročni cilji podprograma so gospodarno ravnanje in vzdrževanje občinskega premoženja, 
zagotovitev opreme za nemoteno delovanje občinske uprave, ter zadovoljitev družbenih potreb na določenih 
lokacija in območjih. Kratkoročni izvedbeni cilji podprograma so nujna vzdrževalna dela na poslovnih 
objektih in posodobitev računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave. 
 

06039002 
RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, 
POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE  Vrednost v € 

060315 Stroški konferenc, seminarjev 1.000,00 

060318 Nabava opreme uprave 3.000,00 

060322 Poslovna stavba 3.000,00 

  SKUPAJ UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 7.000,00 



 
 

20 
 

 
Za programe dejavnosti za razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske 
uprave so predvidena sredstva v višini 7.000,00 €. 
 
07  OBRAMBA IN UKREPI OB  IZREDNIH DOGODKIH 
 
Sedmo področje je namenjeno civilni zaščiti in protipožarni varnosti.  
 
Predpisi, ki urejajo področje so:   

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg);  

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 
61/17 – GZ);  

- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo); 
 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč.  
 
Dolgoročni cilji: temeljijo na odgovornosti organov lokalne skupnosti za preprečevanje, odpravljanje 
nevarnosti, za pravočasno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Skupaj z državnimi organi organizirati 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva, ki usklajeno deluje na 
nivoju celotne države. Letni izvedbeni cilj: zagotavljanje pogojev za delovanje vseh sil, izvajanje intervencij, 
usposabljanje vseh sil za zavarovanje občanov in njihovega premoženja.  
 
Na tem področju so predlagani odhodki v višini 34.757,60 € kar predstavlja 1,90 % celotnega predloga 
proračuna za leto 2020. 
 
0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
 
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programa varstva pred požarom, ukrepe v primeru vojne in izrednih razmer.   
 
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zagotavljati  reševalno in drugo opremo, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra zagotovitev pogojev za 
"normalno" življenje ljudi. Letni izvedbeni cilj je ohranjanje pokritosti oziroma vzdrževanje organiziranosti ter 
sodelovanje z gasilskim društvom v kraju ter zagotavljanjem materialnih stroškov za opremo. 
 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Podprogram vključuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne 
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje, opremljanje društev in drugih 
organizacij. Dolgoročni cilji so zvišanje ravni reševalnih ukrepov, s skrajšanjem odzivnega časa, 
povečanjem opremljenosti in usposobljenosti, načrtovanje, svetovanje in obveščanje, zagotavljanje 
delovanja gasilskih društev. Letni izvedbeni cilji: Za zavarovanje članov štaba CZ in prve pomoči, ki jih ima 
Občina za odzivanje v primeru naravnih in drugih nesreč in v primeru  izrednih razmer v skladu z navodili in 
usmeritvami poveljnika občinskega štaba za civilno zaščito. Ustrezno opremljanje z osebno in skupno 
reševalno opremo.  
 
Za pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: so planirana sredstva v višini 1.000.00 €  
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Podprogram zajema stroške operativnega delovanja gasilskih društev, investicijsko-vzdrževanje gasilskih 
domov, gasilskih vozil in opreme (financiranje tudi s požarno takso). 
 
Dolgoročni cilji: zagotavljanje varstva pred požarom in drugimi naravnimi ter drugimi nesrečami, preventiva.  
Letni izvedbeni cilji: opremljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih 
domov, vozil in opreme.  
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07039002 DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ  Vrednost v € 

070302 Požarna taksa 2.357,60 

070304 GD redna dejavnost 20.300,00 

070305 Investicije v gasilsko opremo 9.600,00 

070315 Gasilska zveza Dravska dolina 1.500,00 

  
SKUPAJ DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 
POMOČ 33.757,60 

 
Za programe delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč so predvidena sredstva v višini 33.757,60 €. 
 
10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
Področje porabe trga  dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in 
sicer odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb – v program javna dela. Področje 
urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
Dolgoročni cilj je odpiranje novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb – v program javna 
dela.  
 
Predlagani odhodki na tem programu so 46.700,00 € kar predstavlja 2,56 % odhodkov predlaganega 
proračuna za leto 2020. 
 
1003  AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Letni izvedbeni cilj je zaposlovanje v programu javnih del za urejanje okolja, ter razvoj turizma in področje 
urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest.   
 
10039001 Povečanje zaposljivosti 
 
Na proračunski postavki Javna dela urejanje okolja so planirana sredstva v višini 13.700,00 € in na 
proračunski postavki Javna dela – razvoj turizma so planirana sredstva v višini 10.000,00€ (Občina krije 25 
% in Zavod za zaposlovanje 75 % vseh stroškov zaposlenega).   
 
Na proračunski postavki Zaposljivost – urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest so planirana 
sredstva v višini 23.000,00 € (zaposlen en delavec),   
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
Področje porabe  kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva,  
prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj  podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstva  - 
gozdna infrastruktura in  ribištva. Področje regulirajo naslednji zakoni: 
 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18); 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – 
ZKme-1D in 79/17); Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. . 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – 
ZNOrg); Zakon o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16); Zakon o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 
 
Dolgoročni cilj: kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnost s ciljem dviga kakovosti življenja 
na podeželju, ohranjanje identitete podeželj. 
 
Predlagani odhodki na tem programu so 91.980,94 € kar predstavlja 5,03 % odhodkov predlaganega 
proračuna za leto 2020. 
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1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA 
 
Glavni program  reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in 
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, in sicer: izboljšanje konkurenčnosti 
kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči in kakovostno življenje na podeželju.  
 
Dolgoročni cilji: Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, 
omogočanje razvoja živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih izdelkov.  Cilji so 
dosegljivi z izvajanjem ukrepov za izboljšanje oskrbe občanov z lokalnimi pridelki, zagotoviti lokalno 
samooskrbo, povečanje obsega ekološke pridelave, živalim in okolju prijazno kmetovanje, spodbujati 
delovanje društev kot ukrep za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. 
Letni izvedbeni cilj: Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Ribnica na Pohorju in 
povečano upravljanje storitev in trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Ribnica na 
Pohorju. Društvom s področja kmetijstva se omogoča delno pokrivanje stroškov njihovega delovanja ter 
vzpodbujanje njihovih aktivnosti.  
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  
 
Na tem podprogramu so planirana sredstva za društva, ki se bodo prijavila na razpis na podlagi Pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje programov drugih društev in posameznikov v občini Ribnica na Pohorju. 
Sredstva so namenjena v višini 1.645,85€. 
 
11029003 Zemljiške operacije 
 
Na podprogramu Zemljiške operacije so planirana sredstva v kmetijstvu v višini 13.200,00 €. Občina 
dodeljuje pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica na Pohorju in razpisa za leto 2020, tako da se 
sredstva izplačajo konec leta. Razpoložljiva sredstva za ta podprogram so v višini 13.200,00€. 
 
 
1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU 
 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter varovanja zdravja živali na 
občinski ravni. Kratkoročni cilj je zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje LAS. 
 
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 
 
Na podprogramu delovanja služb in javnih zavodov so planirana sredstva so planirana sredstva v višini 
715,09 €  - sredstva za delovanje LAS. 
 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 
Na proračunski postavki Zdravstveno varstvo rastlin in živali so planirana sredstva v višini 100,00 € (oskrbni 
dan – psi). 
 
 
1104 GOZDARSTVO 
 
Glavni program vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.  
 
Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove geološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo 
gozdnogospodarski načrti. Kratkoročni izvedbeni cilj je vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic, gozdnih 
cest in gozdnih vlak. 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake ter 
upravljanje in vzdrževanje gozda v lasti občine. Dolgoročni izvedbeni cilj je skrbno upravljanje z gozdom in 



 
 

23 
 

redno vzdrževanje gozdnih cest. Kratkoročni cilj je realizacija plana vzdrževanja občinskega gozda in 
vzdrževanja ter pluženja gozdnih cest. 
 
Na tem podprogramu so  planirana sredstva v višini 75.960,00 €. 
 
 
1105 RIBIŠTVO 
 
Za gospodarjenje z divjadjo so na tem podprogramu namenjena sredstva v višini 360,00€ ki ga na 
prihodkovni strani prejmemo iz strani Direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo in se kot namenski izdatki 
porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, opravljanje nalog 
vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Dolgoročni cilji področja 
proračunske porabe so ohranjanje cestne infrastrukture, preprečevanje propadanja oziroma modernizacije 
le-te; izboljševanje dostopnosti; izboljšanje prometne varnosti. 
 
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, cestno razsvetljavo. Dolgoročni cilji 
glavnega programa je izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, obnova obstoječe 
cestne signalizacije, zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo. Kratkoročni letni 
izvedbeni cilji je plan vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del in realizacija plana v okviru zagotovljenih 
sredstev in opredeljenega obsega del. 
 
Predlagani odhodki na tem programu so 383.452,31 € kar predstavlja 20,98 % odhodkov predlaganega 
proračuna za leto 2020. 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  
 
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Dolgoročni izvedbeni cilji 
so zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne infrastrukture, ki omogoča ohranjanje in 
posodabljanje cestne infrastrukture, ki zagotavlja varen promet. Kratkoročni cilj je realizacija planov 
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2020. 
 

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST  Vrednost v € 

130201 Vzdrževanje LC 44.252,31 

130202 Vzdrževanje javnih poti 42.500,00 

130203 Vzdrževanje ne kategoriziranih cest 4.000,00 

  
SKUPAJ UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH 
CEST 90.752,31 

 
Za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest so predvidena sredstva v 
višini 90.752,31€. 
 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje lokalnih javnih cest in druge javne poti, površine za pešce in 
kolesarje, mostove, varovalne ograje ovire za umirjanje prometa, javne parkirne prostore in druge javne 
površine. Dolgoročni cilji so ohranjanje, vzdrževanje in obnova prometne infrastrukture v občini, izboljšanje 
dostopnosti odročnih krajev ter izboljšati prometno varnost. Kratkoročni izvedbeni cilj je realizacija plana 
investicijsko vzdrževalnih del ter rekonstrukcij in adaptacij. 
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13029002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Vrednost v € 

130222 Ureditev pločnika zgornje naselje Ribnica RT-931 1.000,00 

130331 Rekonstrukcija ceste Janževski Vrh 135.000,00 

1303310 Rekonstrukcija JP Robnikov Jarek 30.000,00 

1303311 Rekonstrukcija ceste skozi naselje Josipdol-zgornja plast asfalta 100.000,00 

130334 Infrastrukturna povezava centra s smučiščem 2.500,00 

  SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA 
OBČINSKIH CEST 

268.500,00 

 
Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest so predvidena sredstva v višini 268.500,00€. 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave. Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj 
podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem 
programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede na urejanja in varnosti v cestnem prometu. 
 
13029004 CESTNA RAZSVETLJAVA  Vrednost v € 

130212 Vzdrževanje javne razsvetljave 6.000,00 

1302120 Javna  razsvetljava-investicija Josipdol-Grad-Grum 8.500,00 

130214 JR - električna energija 9.500,00 

  SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA 24.000,00 

 
Za vzdrževanje javne razsvetljave in električno energijo JR so predvidena sredstva v višini 24.000,00€. 
 
1306 TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTA 
 
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
 
Podprogram zajema stroške izgradnje brezžičnega omrežja. Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU 
omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, 
javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji. Pobuda WiFi4EU občinam daje možnost, da 
zaprosijo za bone v vrednosti 15 000 evrov. Boni se bodo uporabili za namestitev opreme za brezžični 
internet na javnih mestih v občini, ki še nima brezplačne brezžične dostopne točke. 
 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
Področje porabe gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in 
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje regulirajo 
naslednji zakoni: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv); Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – 
ZPPreb-1, 29/17 – ZŠpo-1 in 13/18 – ZSRT-1); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18). 
 
Dolgoročni cilji so ureditev infrastrukture za učinkovito spodbujanje razvoja malega gospodarstva in 
turizma z izboljšanjem ponudbe po storitvah, gostinskih uslugah in nastanitvenih kapacitetah.  
 
Sredstva na tem programu so predvidena v višini 14.600,00 €, kar predstavlja 0,80 % celotnih odhodkov 
predloga proračuna za leto 2020. 
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1402  POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI 
 
Glavni program vsebuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Dolgoročni cilji so 
spodbujanje malega gospodarstva in podjetništva. Kratkoročni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev 
za razvoj malega gospodarstva in infrastrukture. 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
Na proračunski postavki Subvencioniranje malega gospodarstva so planirana sredstva v višini 2.600,00 € 
(se delijo na podlagi razpisa in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva in 
se izplačajo konec leta). 
 
1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 
 
Glavni program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Dolgoročni cilj je 
vzpostavljati prepoznavnost Občine Ribnica na Pohorju, zgodovinske dediščine in drugih turističnih 
zanimivosti; povečati obseg in kakovost turistične ponudbe, povečati število gostov, predvsem njihovega 
bivanja, povečanje dnevne in letne turistične potrošnje. Kratkoročni izvedbeni cilj je realizacija razpisov, 
nadzor nad namensko porabo in kvaliteto izvedbe projektov programov.  
 
14039001 Promocija občine  
 
Na podprogramu promocija občine so sredstva namenjena za izdajo promocijskih materialov Ribnica na 
Pohorju ( zloženke, brošure, letaki…) in Partnerstvu za Pohorje 2020-2021 h kateremu smo pristopili in 
povezuje 16 občin, tri podjetja in štirje zavodi in agencije. Namen in cilj partnerstva je skupen razvoj in 
promocija Pohorja. Pobudnica povezovanja je Mestna občina Maribor, strateški in izvedbeni del projekta pa 
je prevzela Mariborska razvojna agencija (MRA). Partnerstvo bi lahko odločilno pripomoglo tudi k sprejetju 
zakona o Pohorju, ki bi uredil tehnične, razvojne, okoljske in finančne pogoje za razvoj Pohorja kot 
celovitega območja. 
 
14039001 PROMOCIJA OBČINE  Vrednost v € 

140203 Promocija občine (promocijski material) 2.360,00 

140319 Partnerstvo za Pohorje 2020-2021 2.440,00 

  SKUPAJ PROMOCIJA OBČINE 4.800,00 

 
Za promocijo občine in Partnerstvo za Pohorje so predvidena sredstva v višini 4.800,00€. 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
Podprogram zajema sredstva namenjena turističnemu društvu Ribnica na podlagi razpisa, za »Ureditev 
prometno – turistične infrastrukture  v turistični destinaciji Ribniško Pohorje« faza 1 in turistično signalizacijo. 
 

14039002 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA  Vrednost v € 

140303 Turistično društvo Ribnica na Pohorju 3.200,00 

140313 Ureditev prometno - turistične infrastrukture v turistični destinaciji 
Ribniško Pohorje, faza I. 2.000,00 

140318 Turistična signalizacija 2.000,00 

  
SKUPAJ UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH 
CEST 7.200,00 

 
Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva so predvidena sredstva v višini 7.200,00 €. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN  NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Področje porabe varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge 
v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Področje regulirajo naslednji zakoni: Zakon o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
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ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 
– ZNOrg); Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40); Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 
- ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15); Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 
96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18); Zakon 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); 
Dolgoročni cilji so skrb za okolje, predvsem za zmanjševanje onesnaževanja okolja izvajanje operativnega 
programa zbiranja in ravnanja z odpadki, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter 
upravljanje in nadzor vodnih virov.  
 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 209.580,62 € kar predstavlja 11,47 % celotnih odhodkov 
predloga proračuna za leto 2020. 
 

1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR  
 
Glavni program zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z 
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. Zakonske in druge pravne 
podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi zaradi 
onesnaževanja okolja, zaradi odvajanja odpadnih voda. 
 
Dolgoročni cilj: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; 
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za 
doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja,  
spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje 
okolja in onesnaževanje ter raba naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da 
povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, 
standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. Letni izvedbeni cilj: preprečitev in 
zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic 
obremenjevanja okolja in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno 
upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati 
standarde kakovosti okolja. 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  
 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjšanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih 
vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in 
odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstveni ukrepi po zaključku delovanja 
objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. 
 
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, ter stroškov pobiranja taks. Dolgoročni cilji so 
odstranitev potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi in  sanitarnih okoljskih problemov. Kratkoročni 
izvedbeni cilji sanacija odlagališč odpadkov, realizacija izgradnje objektov in naprav, ki so namenjena za 
obdelavo, predelavo in odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov. Zajema odhodke za zbiranje 
odpadkov, za investicije v objekte in opremo  Koroškega centra za ravnanje z odpadki, ki pokriva 12 občin 
(74.077 prebivalcev): Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. Namen skupnega projekta 
občin je zagotoviti evropsko primerljivo ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in zaščititi okolje pred škodljivimi 
vplivi neustreznega odlaganja odpadkov ter tako izboljšati kakovost življenja svojih občanov. 
 

15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI  Vrednost v € 

150201 Ekologija - zbiranje odpadkov 1.300,00 
150228 Investicija v premično opremo KOCEROD 6.997,85 

150229 Obnovitve in razširitve KOCEROD 4.254,07 

  SKUPAJ ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 12.551,92 
 
Za zbiranje in ravnanje z odpadki so predvidena sredstva v višini 12.551,92 €. 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in naprav. Dolgoročni cilji so z 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
zmanjšati nekontrolirano prelivanje odpadne vode preko prelivnih objektov  ter zagotoviti uravnoteženo 
urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in 
drugih voda na teritoriju občine.  Kratkoročni izvedbeni cilj je izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega 
omrežja v lokalni skupnosti ter zagotoviti redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev. 
 

15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO  Vrednost v € 

150216 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij JKP 500,00 

150218 Fekalna kanalizacija Josipdol ( Zgornji Lehen) 150.000,00 

150219 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 3.000,00 
150226 Subvencija omrežnine za odpadne in komunalne vode 25.000,00 

150227 Vzdrževanje ČN Ribnica na Pohorju 18.228,70 

  SKUPAJ RAVNANJE Z ODPADNO VODO 196.728,70 
 
Za ravnanje z odpadno vodo so predvidena sredstva v višini 196.728,70 €. 
 
15029003 Izboljšanje stanje okolja  
 
Glavni program upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za 
gospodarjenje s sistemom vodotokov. Dolgoročni cilji je doseganje kvalitetnega stanja voda in drugih, z 
vodo povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in 
uravnavanje vodnih količin, spodbujanje trajnostne rabe voda, dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov 
in njihove kakovosti. Kratkoročni izvedbeni cilj je povečanje varnosti pred nenadzorovanimi izlivi in 
poplavami. 
 
15029003 IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA  Vrednost v € 

150223 Trajnostno upravljanje Pohorja - SUPORT 100,00 

150224 Društvo narava Pohorje 200,00 

  SKUPAJ IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA 300,00 

 
Za izboljšanje stanja okolja so predvidena sredstva v višini 300,00 €. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
  
Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, prostorsko načrtovanje 
in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in 
komunalno dejavnost. Področje regulirajo naslednji zakoni: Zakon o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), (Uradni list RS, št. 25/08): Zakon o evidentiranju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18); Zakon o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-
1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2); Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg); Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40); Zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list, št. RS 62-2604/2016), Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 
69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 
– ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17); Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 
110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).  
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Dolgoročni cilji so doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in 
upravljanjem njegovih družbenih, okolijskih in ekonomskih vidikov, tako, da se kot cilj urejanja prostora 
varuje prostor, zagotavlja priprava in izvajanje prostorskih aktov, omogoča policentrični razvoj naselij, 
ustvarjajo in ohranjajo prepoznavne značilnosti v prostoru , ustvarja in varuje pestrost in kakovost krajine, 
zagotavlja racionalna raba prostora in ohranjajo prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije. 
 Kratkoročni izvedbeni cilj je izvajanje investicije na podlagi letnega plana.. 
 
Predvidena sredstva na tem programu so 107.600,00 € in predstavljajo 5,89 % celotnih odhodkov predloga 
proračuna za leto 2020. 
 
 
1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA  
 
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc. Dolgoročni cilj glavnega 
programa je gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov. Kratkoročni cilj je 
zagotovitev materialnih pogojev za stroške parcelacije zemljišč. 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje  
 
Na podprogramu Prostorsko načrtovanje so planirana sredstva za Stroške parcelacije zemljišč v višini 
10.000,00 €. 
 
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč. Dolgoročni cilj je zagotoviti 
neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz 
lokalnih vodovodnih sistemov. Kratkoročni cilj je vzdrževanje in sanacija vodovodnega sistema. 
 
16039001 Oskrba z vodo 
 
Na podprogramu oskrba z vodo so planirana sredstva za vzdrževanje, sanacija vodovodnega omrežja. 
Dolgoročni cilj je zagotoviti neoporečno pitno vodo. Kratkoročni cilj je vzdrževanje in sanacija 
vodovodnega sistema. Sredstva namenjena vzdrževanju in sanaciji vodovodnega omrežja Zg. Lehen so 
planirana v višini 30.000,00 €. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
Na podprogramu Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so planirana sredstva za pogrebne govore in 
nošenje zastave. Dolgoročni cilj je zagotoviti dostojno slovo vsakemu pokojniku. Kratkoročni cilj je 
zagotoviti nošenje zastave in pogrebni govor vsakemu pokojniku. Na podprogramu Pogrebni govori in 
nošenje zastave so planirana sredstva v višini 1.400,00 €. 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
 
Na podprogramu prazničnega urejanja naselij so planirana sredstva v višini 500,00 € za okrasitev naselij v 
božičnem času in v pomladanskem času za zasaditve rož. 
 
 
1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE 
 
Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Dolgoročni cilj je 
zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja stanovanj v lasti občine. Kratkoročni izvedbeni 
cilj je izvajanje vzdrževalnih del in obnove po letnem planu ter zagotovitev sredstev za rezervni sklad. 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje najemnih stanovanj. Dolgoročni cilj  je zagotavljanje 
najemnih stanovanj, zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih stanovanj. 
Kratkoročni izvedbeni cilji izvedba vzdrževalnih del in obnove po letnem planu. 
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16039002 DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU  Vrednost v € 

160504 Upravljanje stanovanj v lasti občine 5.200,00 

160505 Vzdrževanje stanovanj v lasti občine 60.000,00 

  SKUPAJ DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU 65.200,00 
 
Za druge programe na stanovanjskem področju so predvidena sredstva v višini 65.200,00 €. 
 
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
 
Glavni program  zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe občinskih zemljišč. Cilj glavnega 
programa je ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo. 
 
16069002 Nakup zemljišč 
 
Podprogram Nakup zemljišč obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, 
ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, področju komunalnega opremljanja, komunalne infrastrukture 
ter povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel..  
 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij. Kratkoročni 
izvedbeni cilji so doseganje načrtovanih odkupov zemljišč po letnem načrtu v skladu s predvidenimi 
proračunskimi sredstvi. 
 
Na podprogramu Nakup zemljišč so predvidena sredstva v višini 500,00 €. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Področje proračunske porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega 
zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge 
programe na področju zdravstva. Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)); Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-
C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K); Zakon o 
lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17). 
 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti, 
spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje mrliško ogledne službe, financiranje prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo lastnih sredstev ter izvajanje nadzora nad 
izpolnjevanjem koncesijskih pogodb, investicije po planu. 
 
 
Za zdravstveno varstvo je v letu 2020 predvidenih 18.016,28 € in predstavljajo 0,98 % vseh odhodkov 
predloga proračuna za leto 2020. 
 
1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO 
 
 Glavni program vključuje investicijski transfer za nakup opreme v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi in  
sofinanciranje vrtca v bolnišnici.  
 
Kratkoročni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljanje vrtca v bolnici in nabave osnovnih sredstev 
za nemoteno delo v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi. 
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17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
 
Na podprogramu Dejavnost zdravstvenih domov so planirana sredstva za sofinanciranje vrtca v bolnici 
(sredstva za pokrivanje vzgojitelja bolnišničnega oddelka v Slovenj Gradcu za leto 2020) in Sofinanciranje 
investicij v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (za nakup zobnega aparata). 
 

17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV  Vrednost v € 
170208 Sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 659,75 

170209 Sofinanciranje vrtca v bolnici Slovenj Gradec 337,63 

  SKUPAJ ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 997,38 
 
Za dejavnost zdravstvenih domov so predvidena sredstva v višini 997,38 €. 
 
1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
 
Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo 
zdravja. Dolgoročni cilj glavnega programa je promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja. 
Kratkoročni izvedbeni cilj je sofinanciranje preventivnega programa. 
 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja  in aktivnosti promocije zdravja:  
 
Na podprogramu Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja so planirana sredstva za 
cepljenje dečkov.  
 
Dolgoročni cilj je zajezitev okužb s HPV pri dečkih, ki je enako pomembna kot pri deklicah. Stroka poziva 
naj se to cepljenje izvaja na stroške zdravstvenega zavarovanja tudi za dečke. Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) poziva, naj za obravnavo v zdravstvenem svetu, ki presoja uvedbo novih zdravstvenih 
programov, v najkrajšem času predloži predlog za vključitev cepljenja proti okužbam s HPV za dečke v 
program cepljenja. Kratkoročni cilj je cepljenje druge doze cepiva proti HPV virusu za 10 dečkov, ki so na 
lastne stroške prejeli prvo dozo cepiva. 
 
Na podprogramu Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja so planirana sredstva v 
višini 550,00 € (cepljenje dečkov). 
 
1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA 
 
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo. Kratkoročni izvedbeni 
cilji glavnega programa je  izvajanje zakonsko opredeljenih obveznosti na področju zavarovanja občanov in 
plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
 
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo. Kratkoročni izvedbeni cilji glavnega 
programa je  izvajanje zakonsko opredeljenih obveznosti na področju zavarovanja – sofinanciranje 
popoldanske ambulante 
 
Na podprogramu Nujnega zdravstvenega varstva so planirana sredstva za sofinanciranje popoldanske 
ambulante in dodatno zdravstveno zavarovanje za eno osebo v domu za ostarele in Zdravstveno 
zavarovanje brezposelnih občanov.  
 

17079001 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  Vrednost v € 

170202 Sofinanciranje popoldanske ambulante 3.053,70 

170701 Dodatno zdravstveno zavarovanje 415,20 

170702 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov 12.000,00 

  SKUPAJ PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 16.468,90 
 
Za preventivne programe zdravstvenega varstva so predvidena sredstva v višini 16.468,90 €. 
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17079002 Mrliško ogledna služba 
 
Za izvajanje mrliško ogledne službe, ki jo je občina dolžna zagotavljati v skladu z Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, stroški nastanejo, kadar občan umre izven bolnišnice, tako v primeru 
nesreče kot tudi v primeru naravne smrti. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za stroške 
obdukcije.  
 
Na podprogramu Mrliški ogledi  so planirana sredstva v višini 1.000,00 €. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje 
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne 
skupine). Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 
ZNOrg); Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni 
list RS, št. 30/06 in 51/14); Zakon o vojnih grobiščih (Ur.l. RS 65/03, 72/09 in 32/17); Zakon o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK, 92/15); Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 - 
odl. US, 16/04 - odl. US, 123/04 - odl. US, 96/05 - ZRTVS-1, 60/06, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 
77/10 - ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16, 39/16); Zakon o društvih 
(64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg); Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 
(Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 22/91, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 29/95 – 
ZPDF, 59/02 – ZJZ, 60/05 – ZJZ-A in 14/07 – ZVS); Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list 
RS, št.  65/94 in 71/17 – ZFO-1C); Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). 
Dolgoročni cilji  so ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje muzejske dejavnosti, zagotavljanje trajnejših 
pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h 
kulturni podobi kraja, knjižničarstvo, drugi umetniški programi, urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje 
kulturnih programov in prireditev, skrb za športne aktivnosti občanov. 
 
V letu 2020 so predvidena sredstva za program kultura, šport in nevladne organizacije v višini 217.817,97 €, 
kar predstavlja 11,92 % vseh odhodkov predloga proračuna. 
 
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne 
dediščine. Dolgoročni cilj je ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov. 
Kratkoročni cilj je vzdrževanje spominskih obeležij in obnova kapelic križevega pota v Ribnici na Pohorju. 
 
18029001  Nepremična kulturna dediščina 
 
Na proračunski postavki Vzdrževanje spominskih obeležij so planirana sredstva v višini 2.000,00€ (Obnova 
sakralnih spomenikov) in sredstva za Ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot Občine Ribnica na Pohorju – 
ureditev vaškega jedra po razpisu. Vrednost projekta je ocenjena na 122.508,55€, prijavili smo se  na razpis 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, po katerem upamo na sofinanciranje v višini 
85.848,49€. 
 
1803 PROGRAMI V KULTURI 
 
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost in založništvo. Dolgoročni cilj je zagotavljanje 
sredstev za Knjižnico Radlje ob Dravi in ljubiteljsko kulturo v kraju. Kratkoročni cilj je realizacija programov, 
projektov, storitev vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve, prostore kot so planirani za izvedbo v 
letu 2020. 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 
Podprogram vključuje dejavnost knjižnice, nakup knjig in druge programe v knjižnici. Področje knjižnične 
dejavnosti urejajo: Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15); 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg); Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS , št. 
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29/03), Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73/03); Pravilnik o 
osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03) in Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov 
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (ur. l. RS 
št. 19/03).  
 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, 
izobraževanje in razvedrilo. Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za sofinanciranje Knjižnice 
Radlje ob Dravi za plače, nakup knjig in druge opreme. Prednostni cilji delovanja Knjižnice Radlje ob Dravi 
na območju občine je oblikovanje takšne knjižnične zbirke, ki bo ustrezala standardom tako po vsebini, 
obsegu in aktualnosti. Doseganje standarda včlanjenega prebivalstva, postopno povečanje odpiralnega časa 
krajevne knjižnice in približevanje standardom za splošne knjižnice, oblikovanje dejavnosti in prireditev za 
različne skupine uporabnikov. 
 
Za dejavnost knjižnice so namenjena sredstva v višini 22.830,00 €. Zagotavljajo se sredstva za plače 
zaposlenih v Knjižnici Radlje, materialni stroški in nakup knjižničnega gradiva. 
 
18039003 Ljubiteljska kultura 
 
Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
sofinanciranje strokovne službe, programe kulturnih društev. Dolgoročni cilji so vsestranski razvoj 
ustvarjalnih potencialov v kulturi, kulturno povezovanje ter spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
občini. Letni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti sklada za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, namenska poraba sredstev na javnem razpisu za programe v kulturi. 
 
Na proračunski postavki Kulturna dejavnost skupaj so planirana sredstva v višini  9.058,00 € (sredstva se 
razdelijo na podlagi razpisa). 
 
Na proračunski postavki JSKD  - Javni sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti so 
planirana sredstva v višini 4.955,33 € (vodnik po prireditvah in  refundacija plače zaposlenega na JSKD 
izpostava Radlje ob Dravi). 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 
Podprogram vključuje sredstva za materialne stroške Knjižnice Ribnica na Pohorju, materialne stroške 
Kulturne dvorane Josipdol in materialne stroške za Objekt Vila Ribnica na Pohorju. Dolgoročni cilji so 
zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila posebnih skupin, prijaznejše okolje za 
otroke, starejše in invalidne osebe, izboljšanje kvalitete življenja, negovanje tradicij in vrednost.  Kratkoročni 
izvedbeni cilji so namenska poraba sredstev in realizacija programa.  
 

18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI  Vrednost v € 

180312 Materialni stroški knjižnica Ribnica na Pohorju 3.500,00 
180313 Materialni stroški KD Josipdol 5.000,00 

180315 Objekt Vila Ribnica na Pohorju 1.000,00 

  SKUPAJ DRUGI PROGRAMI V KULTURI 9.500,00 
 
Na proračunski postavki Materialni stroški Knjižnica v Ribnici na Pohorju so planirana sredstva za stroške 
električne energije, vodarine, dimnikarskih storitev in  kurjave, na proračunski postavki Materialni stroški 
kulturna dvorana Josipdol so planirana sredstva za stroške kurjave, električne energije, vodarine in 
dimnikarskih storitev), na proračunski postavki Objekt Vila Ribnica na Pohorju so planirana sredstva za 
tekoče vzdrževanje objekta. 
 
Za druge programe v kulturi so predvidena sredstva v višini 9.500,00 €. 
 
1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM 
 
Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti in 
skupnostih, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami. Dolgoročni cilji so zagotavljanje pogojev za 
aktivno vključevanje čim večjega števila posebnih skupin, prijaznejše okolje za otroke, starejše in invalidne 
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osebe, izboljšanje kvalitete življenja, negovanje tradicij in vrednost.  Kratkoročni izvedbeni cilji so 
namenska poraba sredstev in realizacija programa.  
 
18049001 Programi veteranskih organizacij 
 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila posebnih skupin, 
prijaznejše okolje za otroke, starejše in invalidne osebe, izboljšanje kvalitete življenja, negovanje tradicij in 
vrednost.  Kratkoročni izvedbeni cilji so namenska poraba sredstev in realizacija programa.  
 
Sredstva za podporo posebnim skupinam  so planirana sredstva v višini 3.570,96 € (za društva po razpisu). 
 
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI 
 
Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne 
zveze, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov. Dolgoročni cilji so zagotavljanje vadbe in vključevanje v rekreacijo čim večjega števila občanov. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so namenska poraba sredstev na javnem razpisu, zagotovitev sredstev za 
vzdrževanje planinskih in vodnih učnih poti. 
 
18059001 Programi športa:  
 
Podprogram vključuje financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje 
športnih objektov. Dolgoročni cilji so zagotavljanje vadbe in vključevanje v rekreacijo čim večjega števila 
občanov. Kratkoročni izvedbeni cilji so namenska poraba sredstev na javnem razpisu, zagotovitev 
sredstev za vzdrževanje športnih objektov. 
 

15059001 PROGRAMI ŠPORTA  Vrednost v € 

180511 Igrišče Hudi Kot - večnamenski prostor 1.000,00 

180516 Skupaj sredstva za šport - dotacija društvom po razpisu 11.307,19 

180521 Ograja asfaltnega igrišča Ribnica na Pohorju 7.764,14 

180522 Preplastitev igrišča Josipdol 20.000,00 
185030 Voda in komunalne storitve za športne objekte 1.000,00 

185031 Izgradnja balinišča v Josipdolu 2.244,80 

  SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA 43.316,13 
 
Za programe športa so predvidena sredstva v višini 43.316,13 €. 
 
18059002 Programi za mladino 
 
Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov Mladih raziskovalcev Gimnazije Ravne na 
Koroškem. Dolgoročni cilji so zagotavljanje pogojev za delo mladih raziskovalcev. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so namenska poraba sredstev in realizacija programa.  
 
Na podprogramu programi za mladino so planirana sredstva v višini 79,00 € (Mladi raziskovalci Gimnazija 
Ravne).  
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
Področje porabe izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike 
pomoči šolajočim. Področje urejajo naslednji zakonski predpisi: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj); Zakon o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17); Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L); Zakon o 
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usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – 
ZOPOPP), Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06); Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1); Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18). 
 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje osnov za izvajanje programov ter zagotavljati nadstandardne programe za 
večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.  
 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 238.679,95 €, kar predstavlja 13,06 % celotnih odhodkov 
predloga proračuna za leto 2020. 
 
 
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. Cilj programa 
je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja družine ter ustvarjanje pogojev za 
vsestranski otrokov razvoj. Glavna vodila  pri delu z otrok so zdravo življenje v projektu »Zdravje v vrtcu«, 
poglabljanje vsebin s področja spodbujanja otrokovih kompetenc za vseživljenjsko učenje – izboljšanje 
opazovanja otrok na individualni ravni. 
 
19029001 Vrtci 
 
Podprogram vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter nakup 
osnovnih sredstev in vzdrževanja objektov predšolskih otrok. Dolgoročni cilj programa je pomoč staršem 
pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja družine ter ustvarjanje pogojev za vsestranski 
otrokov razvoj, zagotavljanje pogojev za izvajanje predšolske vzgoje. Kratkoročni izvedbeni cilj je 
spremljanje porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški 
programa, poraba investicijskih sredstev, razmerja med realizacijo na otroka in ceno programa glede na 
državo, ugotavljati možnosti za racionalizacijo stroškov programa.  
 
V podprogramu Varstvo in vzgoja predšolskih otrok so planirana sredstva za izplačila sredstev za plače in 
prejemke ter davke in prispevke za zaposlene ter za materialne stroške v skladu z normativi in standardi - za 
dva oddelka vrtca, za investicijsko vzdrževanje vrtca – prezračevalni sistem v garderobah in sanitarijah in 
subvencioniranje vzgojnin otrokom, ki so vključeni v vrtce izven občine njihovi starši pa imajo na območju 
Občine Ribnica na Pohorju stalno prebivališče (občina poravna račune neposredno drugim občinam).  
 

19029001 VRTCI  Vrednost v € 

190201 VVZ Ribnica na Pohorju - stroški zaposlenih v vrtcu 112.785,13 

190204 Subvencija vzgojnin občanom Občine Ribnica na Pohorju 8.500,00 

190335 Prezračevalni sistem garderobe, sanitarije in učilnica II. 3.000,00 

  SKUPAJ VRTCI 124.285,13 
 
Za programe vrtca so predvidena sredstva v višini 124.285,13 €. 
 
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE  
 
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in 
poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 
 
Glavni cilj programa je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno kondicijo, spodbujati dobre 
medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši, skrbeti za odprto komunikacija na vseh ravneh, 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev učencem in učiteljem, otrokom in vzgojiteljem, zagotavljati staršem 
brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom,  ustrezno poskrbeti za vse otroke s posebnimi 
potrebami. Kratkoročni cilj je realizacija finančnega načrta Osnovne šole Ribnica na Pohorju in Glasbene 
šole Radlje ob Dravi. 
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19039001 Osnovno šolstvo 
 
Podprogram vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge 
materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja 
učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. Dolgoročni cilji so opredeljeni v skladu s koncepcijo 
razvoja šolstva v Sloveniji. Splošni cilj vzgoje in izobraževanja v zavodu je zagotavljanje optimalnega razvoja 
posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja. Razvojni načrt 
osnovne šole je zastavljen tako, da so učenci postavljeni v središče delovanja. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so realizacija in izvajanje dolgoročno zastavljenih ciljev in realizacija finančnega načrta osnovnih šol in enot s 
prilagojenim programom. 
 
 
 

19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO  Vrednost v € 

190301 Materialni stroški OŠ Ribnica na Pohorju 20.000,00 

190302 Prevozi otrok s šolskim kombijem 26.700,00 

190304 Varstvo vozačev 3.390,00 

190305 Šolska tekmovanja 1.280,00 

190307 Investicijsko vzdrževanje 6.900,00 

190310 Projektno delo 1.280,00 

190336 Izgradnja brezžičnega omrežja v OŠ 3.818,00 

  SKUPAJ OSNOVNO ŠOLSTVO 63.368,00 
 
Za programe osnovnega šolstva so predvidena sredstva v višini 63.368,00 €. 
 
19039002 Glasbeno šolstvo 
 
Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih 
šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,..), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. Dolgoročni cilji so zagotovitev programov 
glasbenega izobraževanja, ki bo dostopen vsem otrokom v občini. Kratkoročni izvedbeni cilji so realizacija 
sofinanciranja finančnega plana Glasbene šole Radlje ob Dravi. 
 

19039002 GLASBENO ŠOLSTVO  Vrednost v € 

190313 Glasbena šola Radlje ob Dravi 7.456,82 

190320 GŠ Radlje ob Dravi - 60. obletnica 1.000,00 

190337 Program nadstandard 320,00 

  SKUPAJ GLASBENO ŠOLSTVO 8.776,82 
 
Za programe glasbenega šolstva so predvidena sredstva v višini 8.776,82 €. 
 
1906 POMOĆI ŠOLAJOČIM 
 
Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu. Cilji programa so zagotavljanje sredstev 
za prevoz učencev  za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. 
Zakonska podlaga je Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 12/96, 33/97, 52/2001, 71/04). Dolgoročni cilji 
programa so zagotavljanje sredstev za prevoze otrok v šolo in druge pomoči. Kratkoročni izvedbeni cilj je 
varen in racionalen prevoz otrok v šolo, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, subvencioniranje smučarskih 
kart. 
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
 
Podprogram vključuje subvencioniranje šolskih prevozov iz kraja bivanja do šole in nazaj, denarne pomoči 
šolajoči, smučarske karte za osnovnošolce, prevoze in materialne stroške za otroke s posebnimi potrebami 
Dolgoročni cilji so sofinanciranje programov šole v naravi, da se je lahko udeležijo vsi učenci, zagotavljanje 
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varnega prevoza v šolo in nazaj. Kratkoročni izvedbeni cilji  je zagotovitev sredstev šolam v naravi in 
varnega in racionalnega prevoza otrok v šolo. 
 

19069001  POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU  Vrednost v € 

190601  Prevozi otrok v šolo z avtobusom 20.000,00 

190602  Denarna pomoč občanom za nakup šolskih potrebščin in šola v naravi 1.000,00 

190603  Smučarske karte za osnovnošolce 4.500,00 

190604  Prevozi otrok s posebnimi potrebami 15.000,00 

190605  Materialni stroški za otroke s posebnimi potrebami 1.500,00 

190606  9. razred OŠ - valeta 250,00 

   SKUPAJ POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU 42.250,00 
 
Za programe pomoči v osnovnem šolstvu so predvidena sredstva v višini 42.250,00 €. 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
 
Področje proračunske porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Področje urejajo naslednji zakonski 
predpisi: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A); Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US 
in 27/17); Zakon o pogrebni in pokopališki  dejavnosti  (Uradni list 62/16); Zakon o Rdečem križu Slovenije 
(Uradni list RS, št. 7/93, 98/03 - ZHO, 79/10); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). 
Dolgoročni cilji so preprečevanje revščine in socialne izključenosti, pomoč ljudem s posebnimi potrebami, 
zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje pomoči potrebnim, zagotavljanje subvencij za stanarine. 
 
Predvideni odhodki na tem programu znašajo 145.689,09 €, kar znaša 7,97 % celotnih odhodkov predloga 
proračuna za leto 2020. 
 
2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 
 
Dolgoročni cilj na tem glavnem programu je pomoč družini ob rojstvu otroka. Kratkoročni izvedbeni cilj je 
zagotavljanje sredstev za prispevek družinam ob rojstvu otroka. 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 
 
Dolgoročni cilj je varstvo družin in  otrok.  
 
Podprogram vključuje planirana sredstva za Rojstvo novorojenčkov v Občini Ribnica na v višini 1.500,00 €. 
 
2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 
 
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in 
duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Cilji programa so preprečevanje revščine in socialne 
izključenosti ljudi s posebnimi potrebami, zagotavljanje posebnih pogojev za bivanje. 
Dolgoročni cilji: so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialna vključenost starejših, 
bolnih ali kako drugače izključenih oseb, osebam z različnimi oblikami oviranosti, finančna podpora občanom 
z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do socialno varstvenih storitev. 
Letni izvedbeni cilj: zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic 
občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini 
na domu, (do)plač ilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter sofinanciranje pomembnih 
programov društev in organizacij, ki omogočajo boljšo socialno vključenost vseh ranljivih skupin v okolje. 
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20049001  Centri za socialno delo 
 
Podprogram je namenjen financiranju pomoči invalidnim osebam. Dolgoročni cilji so izvrševanje zakonskih 
določb za lajšanje življenja invalidom. Kratkoročno izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za izplačilo 
pomoči na domu. 
 
Predvideni so odhodki v višini 9.000,00 € za storitve »Pomoč na domu« za naše občane, v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru 
invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno 
varstvo. V naši občini storitev pomoči na domu uporabnikom izvaja Domania, Zavod za dnevno varstvo 
starejših in pomoč na domu) za 3 osebe. 
 
 
 
20049003  Socialno varstvo starih 
 
Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje 
pomoči na domu.  
Dolgoročni cilj: Omogočiti dostopnost storitev za vse, ki jo potrebujejo, zmanjšati potrebe po 
institucionalnem varstvu, okrepiti pomoč družini na domu, omogočanje večje neodvisnosti starejših ter 
telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, zagotavljanje enakih možnosti 
in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in 
prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi 
tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo 
oskrbe z ostalimi oskrbovanci. 
Zavodske oskrbnine za doplačila domskega varstva za starejše in prizadete občane v splošnih in posebnih 
socialnih zavodih,  domovih upokojencev in domovih za prizadete so predvideni v višini 105.000,00 €. Število 
oseb, ki so nastanjene v splošnih oz. posebnih socialnih zavodih in varstveno delovnih centrih, se skozi vse 
leto spreminja, spreminjajo pa se tudi ustanove, saj je nastanitev možna v številnih zasebnih, društvenih in 
javnih kapacitetah.  
 
20049004  Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in pomoč pri uporabi 
stanovanj (subvencioniranje najemnin). Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenje 
pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo.  Kratkoročni izvedbeni cilji so izplačila enkratnih denarnih 
pomoči, subvencije najemnin in pogrebnin. 
 

20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH  Vrednost v € 

200406 Enkratne denarne pomoči občanom 1.000,00 
200407 Subvencioniranje najemnin občanom 23.000,00 

200408 Pogrebnine 1.700,00 

  SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 25.700,00 
 
Za programe socialnega varstva materialno ogroženih so predvidena sredstva v višini 25.700,00 €. 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Dolgoročni cilj je zagotavljanje višjih 
finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih organizacij, vnos vsebin za ranljive skupine, kar 
pomeni tudi zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva, transparentno in ažurno 
zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina in zagotavljanje nujno 
potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih 
določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije za stanovanja itd). 
Kratkoročni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev na podlagi finančnega plana za dejavnost RK OO Radlje 
ob Dravi in  financiranje društev za socialno varstvo ranljivih skupin na podlagi razpisa. 
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20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN  Vrednost v € 

200414 Rdeči križ Radlje ob Dravi 2.361,00 

200419 Skupaj sredstva za socialno varstvo ranljivih skupin 2.128,09 

  SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 4.489,09 
 

Za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin so predvidena sredstva v višini 4.489,09 €. 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Predpisi, ki urejajo to 
področje so:  Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.  
 
2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov in stroškov  kreditiranja. 
 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna – domače zadolževanje 
 
Na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod so planirana sredstva za odplačilo 
anuitet dolgoročnega kredita za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod Ribnica na Pohorju in 
kanalizacija Josipdol (povratna kreditna sredstva), ter obresti, stroški vodenja in odobritve kreditov.  
   

22019001 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  Vrednost v € 

220104 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - ČN Ribnica 47.066,66 

220106 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – ČN Josipdol-23.člen ZFO-1-
povratna sredstva 15.080,74 

222915 Obresti, stroški vodenja in odobritve 4.500,00 

  SKUPAJ SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 66.647,40 
 
Za programe servisiranje javnega dolga so predvidena sredstva v višini 66.647,40 €. 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
To področje zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski ali snežni plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče in za finančne rezerve, za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni 
cilji: Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za 
intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 
 
2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ 
 
23029001 Rezerva občine 
 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Dolgoročni 
cilji: Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje 
sanacije. Deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenila sredstva za odpravo posledic 
postopoma. Letni izvedbeni cilj: Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše 
posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod ob naravnih nesrečah. 
 
V predlogu proračuna so predvidena sredstva za oblikovanje proračunske rezerve v višini 4.000,00 €. 
 
2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 
 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Dolgoročni 
cilji: Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje 
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sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenila sredstva 
za odpravo posledic postopoma. Letni izvedbeni cilj: Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne 
pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod ob naravnih nesrečah. 
 
V predlogu proračuna so predvidena sredstva za oblikovanje proračunske rezerve v višini 15.500,00 €. 
 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
 
Na podprogramu proračunske rezervacije so planirana sredstva v višini 15.500,00 € in se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo 
mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezerve odloča župan na podlagi 42. člena ZJF. 
 
  
                 Župan    
                                                  Srečko GEČ 


