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A. SPLOŠNO O PRORAČUNU 
 
 

I. Proračun občine je najpomembnejši finančni dokument, ki ga sprejme občinski svet. Na 
podlagi proračuna se lahko naroča blago ali storitve, podpisujejo pogodbe s finančnimi 
obveznostmi občine ter izvaja z zakonom ali drugimi pravnimi akti določenimi nalogami, 
pristojnosti in dolžnosti tekom proračunskega obdobja. Proračun je tudi podlaga za 
uveljavljanje posameznih finančnih koristi oziroma pravic, ki izvirajo sicer iz različnih 
naslovov (zakon, podzakonski akti, sklepi državnih ali lokalnih organov, pogodbe, itd).  
Praktično pomeni proračun temelj za finančno delovanje občine.  
 
Proračun se praviloma sprejema za naslednje obdobje, ki dejansko pomeni naslednje 
koledarsko leto. Včasih se sprejema šele v tekočem letu oziroma za tekoče leto, če ga 
občinski svet ni sprejel pravočasno ali je bil dan v obravnavo prepozno. 
 

II. Pravna podlaga je zakon oz. zakonodaja in številni drugi predpisi, ki določa področje 
javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči. Ti predpisi se 
uporabljajo pri sestavi državnega proračuna ali pri sestavi občinskih proračunov. Pri 
pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 
uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: − Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11z vsemi nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJF), − Zakon o 
fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju: ZFisP) − Uredbo o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 
54/10), − 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-popr., 138/06 in 108/08) in − Navodilo o pripravi finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 
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 114/06 ZUE; v nadaljevanju: 
ZR) 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 in 104/11, 97/12, 
108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).  
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov je potrebno 
upoštevati: 2 − Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v 
nadaljevanju: UEM) in − Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; 
v nadaljevanju: ZSDrP). Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo 
kadrovskega načrta, občina upošteva Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 68/08-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 Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) 
in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18). 
 

III. Sprejem proračuna (postopek, predlagatelj, odločevalec, itd) je določen z zakonom 
(Zakon o javnih financah, zakoni o izvrševanju vsakokratnih državnih proračunov, zakon 



o lokalni samoupravi ter zakon o financiranju občin), statutom občine, konkretneje pa s 
poslovnikom občinskega sveta. Vsebina akta o proračunu je tudi določena z zakonom. 

 
IV. Občinski svet lahko proračun sprejema le za eno leto, lahko tudi za dve, teoretično celo 

za več. V zadnjem času se vse bolj pogosto sprejema proračun za dve naslednji leti, pri 
čemer pa se nato tekom obdobja po potrebi rebalansira (spreminja, dopolnjuje, itd). 

 
V. Proračun sestavlja več dokumentov: Odlok o proračunu Občine Sodražica, Splošni del 

proračuna, Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov, Obrazložitev proračuna 
ter Letni program pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in 
Kadrovski načrt. Odlok predstavlja normativni (pravni) del proračuna, se pravi akt, ki 
“uzakoni” proračun. Splošni del predstavlja finančni oziroma vsebinski del proračuna, saj 
določi vire sredstev (prihodke) ter višino, na drugi strani pa tudi odhodke (štiri področja: 
tekoči odhodki, tekoči transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji) ter program 
zadolževanja in servisiranja dolga. Posebni del določa le odhodkovno stran proračuna po 
proračunskih programih in podprogramih (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan in 
Občinska uprava glede na proračunske porabnike ter obramba, gospodarstvo, okoljska 
infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, itd glede na proračunsko porabo). Načrt razvojnih 
programov določa načrt projektov za naslednjih nekaj let, pri čemer seveda ni nujno, da 
bodo ti projekti avtomatsko uvrščeni v tekoče proračune. Obrazložitve podajo vsebinsko 
razjasnitev namen, ciljev in ocene o višini sredstev ter časovni plan posameznih 
proračunskih postavk in projektov. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženje je načrt “nepremičninske politike” občine, se pravi kaj bo kupovala in kaj 
odprodajala v proračunskem obdobju na področju stvarnega (predvsem 
nepremičninskega) področja. Kadrovski načrt pa določa načrt zaposlovanja v okviru 
občinske uprave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. REBALANS PRORAČUNA 2021 IN DOPOLNJENI PREDLOG PRORAČUNA 2022 – 
KONKRETNO 

 
I. Rebalans proračuna za leto 2021 in dopolnjeni proračun za leto 2022 sta 

pripravljena na podlagi priporočil za sprejemanje dvoletnih proračunov in rebalansa 
občine in usmeritev, ki določajo izhodišča ter ostale parametre, ki so potrebni za pripravo 
proračunskih dokumentov. Za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. 
člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo občinskega 
proračuna. To navodilo mora vsebovati tudi temeljna ekonomska izhodišča in 
predpostavke za pripravo občinskega proračuna. Tako smo pozvali posredne 
uporabnike, da pripravijo svoje finančne načrte za leti 2021 (sicer že sprejet proračun) in 
2022 ter nam jih posredujejo. Poleti (od 01.07. do 31.08.2020) je bil na spletni strani 
občine objavljen javni poziv zainteresirani javnosti, da posredujejo morebitne pobude oz. 
predloge pri pripravi proračunov za obe leti, na podlagi katerega sta bila podana dva 
predloga (vsebina in vključenost v dokument v nadaljevanju). Župan je pri pripravi 
dopolnjenega proračuna za leto 2022 upošteval podane pripombe (priporočila odborov in 
komisij) iz obravnave predloga proračuna (1. obravnava). Pripomb iz javne obravnave, ki 
je potekala na podlagi sklepa občinskega sveta od 14. 12. 2020 do 28. 12. 2020, ni bilo. 
Pomembna osnova za pripravo občinskih proračunov je določena višina odstopljene 
dohodnine za posamezno občino, pri določitvi obsega pričakovanih davčni in nedavčnih 
prihodkov pa tudi napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj ter ocena pričakovanih prilivov na podlagi realizacije 
preteklih obdobij. Na podlagi navedenih izhodišč se pripravi okvirna ocena obsega 
pričakovanih prihodkov, kar predstavlja temelj za določitev višine porabe, ki se glede na 
z zakonom določenimi ali s pogodbami sprejetimi obveznostmi ter načrtom razvojnih 
programov in postavljenimi prioritetami razdeli po posameznih področjih oz. skupinami 
programov ter podrobjeje med in znotraj proračunskih programov. 
 

II. Izhodišča, ki določajo okvir rebalansa proračuna za leto 2021 in dopolnjenega predloga 
proračuna za leto 2022, predstavljajo določena višina odstopljene dohodnine za občino 
Sodražico v letih 2021 in 2022 ter obseg finančne izravnave (2022), višina že določenih 
ali še pričakovanih transfernih prihodkov (se nekoliko spreminjajo zaradi novih 
opredelitev in določitev s strani pristojnih organov) ter ocena ostalih vrst prihodkov. Kljub 
pričakovanju morebitne postkoronske krize pričakujemo letos in naslednje leto nekoliko 
višji obseg prilivov zlasti s področja davčnih in nedavčnih prihodkov. V pripravi je namreč 
več zasebnih gradbenih projektov in pravnih poslov, kar obeta nekoliko večji priliv iż tega 
naslova prihodkov. V veljavo stopa tudi novela odloka o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč, ki določa nekatere dodatne obdavčitve (nezazidana stavbna zemljišča, 
višjo obremenitev določene proizvodnje, ki bolj obremenjuje okolje itd.), kar napoveduje 
višji priliv iż naslova plačane dajatve. Na strani odhodkov je višino porabe določila 
ugotovljen obseg sredstev za izvajanje obveznih nalog (tekoči odhodki in transferji), 
preostanek razpoložljivih srestev se nameni razvojnemu delu proračuna. Za obe leti, 
torej za 2021 in 2022 se povečuje obseg porabe. Določen del nalog (plačilo zdravstvenih 
zavarovanj nezaposlenim in stroške obdukcij, subvencioniranje neprofitnih najemnin se 
refundira v celoti) ki jih je do sedaj financirala občina, sedaj prehaja v breme državnega 
proračuna (v našem primeru ocenjeno do 20.000). Zaradi posledic epidemie računamo, 
da se letos še ne bo porabilo vseh sredstev za izvajanje predvidenih programov, katerih 
realizacija (še) ni mogoča ali bodo izvedeni v manjši meri. Nasprotno pa pričakujemo 



nekoliko višjo porabo na tistih področjih, kjer bo ravno zaradi epidemije oz. ukrepov za 
njeno preprečevanje ter omilitev posledic, potrebno angažirati dodatna sredstva.  
 
Za 2022 ugotavljamo, da je realno pričakovati še vedno okrevanje po epidemiji in zato 
počasno rast prihodkov ter povečevanje stroškov za izvajanje obveznih nalog (zlasti 
zaradi rasti stroškov dela, v manjšem delu tudi zaradi širjenja obsega že obstoječih nalog 
ter uvajanjem nekaterih novih programov in projektov). Pri slednjih določitev višine 
porabe terja ponovno uvajanje ukrepov racionalizacije in zmanjševanja stroškov – 
prihranke, zlasti pri permantnih odhodkih posrednih proračunskih porabnikov. 
Ocenjujemo, da bi ti ukrepi lahko učinkovali šele v naslednjih letih, zato niso pričakovani 
učinki vključeni v proračun v celoti. 
 
Z rebalansom in v dopolnjem predlogu proračuna predlagamo zvišanje odhodkov zaradi 
prerazporeditve sredstev zlasti na investicijskem delu, kjer dodajamo prolongirani projekt 
Oskrba s pitno vodo Sodražica II in ga delimo na dve leti ter višjo porabo tako pri tekočih 
odhodkih kakor tekočih in investicijskih transferjih.  
 
S predlaganima proračunoma (predlog rebalans in dopolnjeni predlog proračuna) se 
spreminja delno tudi struktura. Povečuje se delež tekočih odhodkov in še bolj tekočih 
transferjev, kar kaže na povečevanje porabe obveznih nalog občine. To posledično 
predstavlja zmanjševanje razpoložljivih sredstev za razvojne (investicijske) projekte. 
Letos in v naslednjem letu začenjamo nov cikel večjih investicij (Obnova državne ceste in 
izgradnja pločnikov, Oskrba s pitno vodo Sodražica II, Obnova občinske ceste Vagovka 
Kržeti). Vendar pa je potrebno opozoriti, da celotna investicjska slika ne bo vidna skozi 
višino proračunskih sredstev občine, ker bo pretežni del investicije Obnova državne 
ceste in ureditev pločnikov v naselju Žimarice, ki bo izvedena na območju naše občine, 
financiran neposredno iż državne proračuna. V občinskem proračunu se namreč 
prikazujejo le sredstva, ki jih namenja občina. Večji del (85% od približno 2.160.000 
evrov) pa predstavljajo sredstva iz državnega proračuna, ki niso transferni prihodek 
občinskega proračuna, ampak državnega. A tudi ta sredstva se investirajo na območju 
občine in z njenim sodelovanjem. 
 

III. Prihodki so v letu 2021 predvideni v višini 2.776.717 evrov, v letu 2022 pa 2.788.717 
evrov, kar predstavlja za desetino višji proračun kot je bilo načrtovano prvotno. Glavni vir 
ostaja dohodnina - odstopljeni del, ki se določi oziroma odmeri na podlagi zakona o 
financiranju občin za posamezno občino. Glavni faktor pri izračunu je tudi povprečnina. V 
zadnji nekaj let se ta sicer zvišuje, potem, ko se je v preteklosti znižala za več kot 10 % 
od vrednosti, ki je bila določena pred zadnjo gospodarsko krizo. Z izrednjim povišanjem 
lani spomladi se počasi dodeljuje občina sredstva v potrebnem obsegu. 
Kot rečeno v obeh letih pričakujemo povečanje prihodkov iż davčnih in nedavčnih 
prihodkov zaradi dejavnosti zasebnega sektorja, ki pripravlja sicer počasno rast investicij. 
Na podorčju kapitalskih prihodkov ostajajo načrti v okviru veljavnega proračuna 2021 in 
prvotne predloga proračuna 2022. Opazneje se povečujejo tudi transferni prihodki 
(sredstva za razvoj občin iż državnega proračuna in kohezijska sredstva.  
 
 
 
 
 



Tabeli prihodkov 2021 in 2021 
 

Prihodki 2021 
 

Vrsta prihodka Proračun 2021 

Skupaj prihodki 2.776.717 

70 Davčni prihodki 1.916.176 

71 Nedavčni prihodki 313.569 

72 Kapitalski prihodki 65.000 

74 Transferni prihodki 481.972 

 
 
 

 
 

 

 

Prihodki 2022 
 

Vrsta prihodka Proračun 2022 

Skupaj prihodki 2.788.717 

70 Davčni prihodki 1.847.436 

71 Nedavčni prihodki 314.569 

72 Kapitalski prihodki 45.000 

74 Transferni prihodki 581.712 

 
 

 

 



IV. Odhodki predstavljajo v letu 2021 2.802.168 evrov, leto pozneje pa 2.820.509 evra. Od 
tega je predvideno za tekoče odhodke 781.038 evrov v letu 2021 in 762.546 evrov v letu 
2022. Na področju plač se v letu 2021 in 2022 stroški pomembneje ne povečujejo. 
Izdatki za blago in storitve se z rebalansom celo nekoliko znižujejo. Leto pozneje pa je 
predvideno še dodatno znižanje. Povečuje se proračunska rezerva zlasti v letu 2022 
zaradi previdnosti glede potreb nujnega interveniranja in pričakovanega preoblikovanja 
pošte. Tekoči transferji so v letu 2021 predvideni malenkostno v večjem obsegu zaradi 
višjih stroškov posrednih proračunskih porabnikov in cen nekaterih storitev javnih služb, 
predvsem zaradi višjih stroškov dela, delno tudi za uvajanje novih programov. V letu 
2022 se načrtuje še nekoliko višjo porabo. V obeh letih se povišujejo sredstva za 
obstoječe programe in zagon novih na področju krepitve fakultativnih in prostočasnih 
dejavnosti (šport, kultura, druga področja udejstvovanja in ustvarjanja, dobrodelnost) 
občanov, zlasti mladine. 
 
Investicijski del proračuna je v letu 2021 visok 868.891 evrov in predstavlja skupek večjih 
investicijskih projektov (Obnova državne ceste in izgradnja pločnikov v Žimaricah – 
občinski del in obnova vodovoda Žimarice, Oskrba s pitno vodo Sodražica II in 
dokončanje projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO II, obnova občinske ceste Podklanec, 
Vrtina Gora, postavitev brvi v Kadicah, obnova strehe na balinišču itd) in manjših 
projektov (investicije vaških odborov, manjši odseki cest in poti in vodovodov), nakupov 
zemljišč ter priprave projektne dokumentacije za investicijske projekte v naslednjih 
proračunskih obdobjih (Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka – Kržeti, Igrišče na Gori, 
Obnova starega dela vrtca in športno rekreacijskih površin pri OŠ, preureditev poslovilnih 
vežic itd) ter zaključek noveliranja OPN. V letu 2022 pa se predvidevajo sredstva za 
projekte v višini 877.467 evrov, ki naj bi se sofinancirali iz naslova programa LAS, 
izvedba projekta ureditev Igrišča Gora, nadaljevanje del na projektu Obnova državne 
ceste in ureditev pločnikov v Žimaricah in Obnova vodovoda v Žimaricah ter projekta 
Oskrba s pitno vodo Sodražica II, zaključek črpalnega poizkusa na Vrtina Gora, izgradnja 
hodnika za pešce in kolesarje med Sodražico in Zamostcem ter sredstva za dokončanje, 
nadaljevanje ali začetek priprave potrebne projektne dokumentacije za načrtovane 
investicijske projekte.  
 
Investicijski transferji se načrtujejo v obeh letih v podvojenem obsegu kot do sedaj, s 
tem, da se leta 2021 povečajo zaradi sofinanciranja nekaterih projektov posrednih 
proračunskih porabnikov (celovita sanacija svetil OŠ, obsežnejša vzdrževalna dela na 
ZP Sodražica, pričetek gradnje GD Žimarice in nakupa gasilskega vozila PGD Vinice 
Zapotok) in novih podpornih programov (subvencioniranje materialnih in nematerialnih 
investicij malega gospodarstva, reševanje prvega stanovanjskega vprašanja mladih in 
mladih družin, investicij v kmetijstvu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabeli odhodkov za leti 2021 in 2022 
 
       Odhodki 2021  
 

Vrsta odhodka Rebalans 2021 

Skupaj odhodki 2.802.168 

40 Tekoči odhodki 781.038 

41 Tekoči transferi 1.018.239 

42 Investicijski 
odhodki 

868.891 

43 Investicijski 
transferi 

134.000 

 

 
 
 
       Odhodki 2022 
 

Vrsta odhodka Odhodki 2022 

Skupaj odhodki 2.820.509 

40 Tekoči odhodki 762.546 

41 Tekoči transferi 1.061.496 

42 Investicijski 
odhodki 

877.467 

43 Investicijski 
transferi 

119.000 

 
 

 



V. Posebni del proračuna razvrsti odhodke najprej po posameznih proračunskih porabniki, 
ki neposredno in “zadnji v vrsti” odločajo o oziroma vodijo porabo (Občinski svet, 
Nadzorni odbor, Župan in Občinska uprava). Nadalje pa se odhodki razdelijo glede na 
program oziroma področja porabe (Ekonomska in fiskalna administracija, Skupne 
administrativne službe in splošne javne storitve, Lokalna samouprava, Obramba in 
ukrepi ob izrednih dogodkih, Kmetijstvo in gozdarstvo, Promet in prometna infrastruktura 
ter komunikacije, Gospodarstvo, Varovanje okolja in naravne dediščine, Prostorsko 
planiranje in komunalna dejavnost, Zdravstvo, Kultura, šport in nevladne organizacije, 
Izobraževanje, Socialno varstvo ter na koncu še servisiranje dolga. Pregled tako tekočih 
kot investicijskih odhodkov na posameznem področju, primerjava med njimi in s 
preteklimi obdobji je razvidno iz sheme posebnega dela proračuna in iz obrazložitev. V 
letih 2021 in 2022 izstopajo področja, ki predstavljajo pomemben del med sredstvi, ki jih 
občina namenja za izvajanje obveznih nalog (izobraževanje, upravni sistem itd). Med 
investicijami pa projekti s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne 
gradnje, kamor sodi tudi vodooskrbna infrastruktura ter promet oz. prometna 
infrastruktura. 

 
 

           Tabeli (stolpci) posebnih delov proračunov za leti 2021 in 2022 
 

2021 
 

 
 
 

4000 Občinska uprava -poraba 2.714.267,00 

Ekonomska in fiskalna administracija 3.525,00 

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 52.350,00 

Lokalna samouprava 250.133,00 

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 51.100,00 

Notranje zadeve in varnost 500,00 

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 41.202,00 

Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0,00 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 424.225,00 

Gospodarstvo 180.331,00 

Varovanje okolja in naravne dediščine 56.400,00 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 470.435,00 

Zdravstveno varstvo 17.807,00 

Kultura, šport in nevladne organizacije 222.335,00 

Izobraževanje 708.800,00 

Socialno varstvo 207.582,00 

Servisiranje javnega dolga 3.542,00 

Intervencijski program in obveznosti 24.000,00 



 
 
 
 
 

2022 
 

 
4000 Občinska uprava  2.719.058,00 

Ekonomska in fiskalna administracija 2.025,00 

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 44.350,00 

Lokalna samouprava 249.711,00 

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 73.600,00 

Notranje zadeve in varnost 500,00 

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 48.367,00 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 565.950,00 

Gospodarstvo 73.582,00 

Varovanje okolja in naravne dediščine 43.100,00 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 399.750,00 

Zdravstveno varstvo 25.064,00 

Kultura, šport in nevladne organizacije 248.135,00 

Izobraževanje 686.300,00 

Socialno varstvo 211.082,00 

Servisiranje javnega dolga 3.542,00 

Intervencijski program in obveznosti 44.000,00 



 
 



VI. Načrt razvojnih programov vključuje v obeh letih skoraj 80 projektov investicijske 
narave. Nekateri se permanentno izvajajo, saj predstavljajo trajno investicijsko aktivnost 
občine (sredstva za vzdrževanje, opremljanje oziroma pridobivanje premoženja občine), 
nekateri pa predstavljajo enkraten (eno – več letni) projekt, ki nato preda v uporabo. 
Nabor projektov je veliko z možnostjo spreminjanja in dopolnjevanja. Le del projektov se 
realizira po načrtovani časovni dinamiki, ostali se prelongirajo v naslednja proračunska 
obdobja ali se (začasno) zamrznejo ali celo izbrišejo, če niso več aktualni. Kakšna je 
usoda posameznega projekta se določi glede na prioriteto in glede na finančni okvir. 
Prioriteta se določi po naslednjih kriterijih: 1. po nujnosti izvedbe za delovanje javnega 
sistema oziroma ogroženosti ter koliko je v lokalnem javnem interesu (urgentno ali zelo 
nujno, nujno, manj nujno, nenujno); 2. po zrelosti projekta (projekt je že v teku, projekt 
ima potrebno dokumentacijo in dovoljenja, projekt je še v pripravi, projekt je šele kot 
ideja); 3. po (trenutni) možnosti črpanja dodatnih sredstev iz evropskega in državnega 
proračuna (projekt z možnostjo, z malo možnostmi, brez možnosti); 4. po višini stroškov 
in zahtevnostjo izvedbe (zelo obsežen, velik in zahteven projekt, obsežen, velik in 
zahteven projekt, manj obsežen, velik in zahteven projekt). Dodatni kriteriji so tudi 
alokacija oziroma razpršenost investiranja, nasprotno pa tudi pomembnost oziroma 
učinek projekta na celotno občino, sorazmernost vloženih sredstev na učinek in možnost 
preložitve izvedbe v naslednja obdobja brez oprejemljive škode. Glede na navedeno se 
je uvršajo posamezni projekti v tekoče proračune.   
 

VII. Za leti 2021 in 2022 so uvrščeni projekti kot izhaja iz splošnega in posebnega dela 
proračuna, drugi projekti se načrtujejo v naslednjih obdobjih, ko naj bi bili dovolj zreli za 
realizacijo ali se lahko šele tedaj pričakuje možnost pridobitve potrebnih dodatnih 
sredstev za izvedbo. Osnovni okvir, ki določa splošne oziroma temeljne pogoje pa je 
višina razpoložljivih sredstev. NRP za leti 2021 in 2022 nadaljuje usmeritev prednosti 
vodooskrbni infrastrukturi ter prometni infrastrukturi. Investicije s tega področja 
predstavljajo glavnino (Oskrba s pitno vodo SORIKO II in Sodražica II, Obnova državne 
ceste in ureditev pločnikov v Žimaricah ter obnovi vodovoda v Žimaricah, Vrtina Gora, 
Obnova občinske ceste Vagovka Kržeti), dobršen del ostalega dela NRP pa predstavljajo 
sredstva za obnove obstoječe infrastrukture in objektov ter manjših projektov na področju 
infrastrukture (Igrišče Gora, Ureditev območja GD Zamostec in Podgora, Izgradnja 
hodnika za pešce in kolesarje Sodražica – Zamostec itd). Del sredstev se namenja 
pripravi projektnih dokumentacij in drugim stroškom za izvedbo načrtovanih projektov. 
Nekatere projekte z drugih področij se prolongira v naslednja proračunska obdobja v 
skladu s proračunskimi zmožnostmi in pričakovanji dodatnih podpornih oz. 
sofinancerskih sredstev iz EU skladov. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela investicijskih programov v letih 2021 in 2022 (povzetek iz NRP): 
 

Področja Programi in projekti 2021 2022 

1. Politična infrastruktura Oprema in naprave 1.500 1.500 

2. Upravna infrastruktura Investicijsko vzdrževanje objektov 

Nakupi 

Preureditve in adaptacije ali rušitve 

14.500 7.500 

3. Premoženje občine Nakupi opreme in prostorov 

Investicijsko vzdrževanje prostorov 

8.000 8.000 

4. Civilna zaščita in gasilci Oprema CZ 

Hidranti (program požarne varnosti) 

Gasilska vozila in oprema 

Obnova GD 

Poplavna varnost 

15.000 39.500 

5. Kmetijstvo in gozdarstvo Subvencije 

Projekti LAS 

Zemljiške operacije (aglomelioracija) 

10.702 17.867 

6. Prometna infrastruktura Obnova državne ceste in pločnikov v Žimaricah 

Ureditev območja GD in Podgore 

Manjši odseki 

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Investicije VO 

Krošnjarska kolesarska pot 

Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka – Kržeti 

Pešpot Sodražica – Zamostec 

Učna pot Kadice 

Obnova ceste Podklanec 

Oporni zid Slemenska cesta 

Javna razsvetljava 

268.493 398.000 

7. Gospodarstvo Subvencije in pomoči 

Rokodelska zadruga 

Projekti (TRC Izber) 

Infrastruktura društev 

Projekti LAS 

155.970 31.722 

8. Okolje in naravna dediščina Subvencije 

Investicijsko vzdrževanje komunalne opreme in 

infrastrukture 

Ureditev ekoloških otokov 

Projekti (Sodražica II in III, zbirni center) 

40.900 31.100 

9. Vodooskrba in komunalna 

dejavnost 

Subvencije 

Oskrba s pitno vodo SORIKO II 

Oskrba s pitno vodo Sodražica II 

Vrtina Gora 

Vodovod Žimarice 

Obnova pokopaliških objektov 

OPN 

Nakupi zemljišč 

412.485 350.000 

10. Zdravstveni dom Investicijsko vzdrževanje ZP 15.000 15.000 

11.Šport, kultura in kulturna 

dediščina 

Postavitev spomenika dr. Ivanu Prijatelju 

Nakup knjig 

Investicijsko vzdrževanje sakralne dediščine 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 

Igrišče Gora, 

Balinišče 

Projekti (Športne površine pri OŠ) 

34.500 71.000 

12. Izobraževanje Investicijsko vzdrževanje – vrtec in šola 

Oprema glasbena šola 

Projekti (vrtec) 

74.500 27.500 

13. Socialni programi Subvencije 

Projekti (Dolgotrajna oskrba starejših) 

5.000 8.500 

Skupaj Vsi programi in projekti 1.055.050 1.006.689 



VIII. Zadolževanje Letos se poplača posojilo pri NLB iz leta 2006 v višini dobrih 200.000 
evrov. Po izplačilu tega posojila se Občina Sodražica v drugi polovici leta in v letu 2022 
načrtuje zadolžiti pri poslovnih bankah v višini do 300.000 evrov za izvedbo 
investicijskega programa zlasti projekta Obnova državne ceste in izgradnja pločnikov v 
naselju Žimarice, obnova vodovoda Žimarice in obnova občinske ceste Vagovka Kržeti. 
Financiranje porabe v delu preko posojila je v teh dveh letih nujno za izpolnitev 
načrtovanih programov.  
 
Skupni dolg (občina in posrednih proračunskih porabnikov ) za Občino Sodražica na 
31.12.2019 obsega nekaj manj kot 900.000 evrov, točno 854.596 evrov (povratna 
sredstva 23. člena ZFO-1 se ne vštevajo v to kvoto), kar predstavlja 376 evrov na 
prebivalca, kar je nižje od povprečja zadolženosti občin v Sloveniji (449 evrov na 
prebivalca). V skladu z zakonskimi določili imamo ob sedanji zadolžitvi obremenjeno 
dobri dve tretjini obsega možnega zadolževanja (z odplačilom posojila, ki je najet pri 
NLB, junija letos imamo obremenjeno kvoto še v višini 91.070 evrov od 171.798 evrov). 
Z najemom posojila v predlagani višini se bo zadolženost dvignila na 124.070, kar je 
malo več kot 70 % možnega obsega (preostane nam še slabih 50.000 evrov, kar 
predstavlja možnost za najetje posojila v višini 420.000 evrov). Glede na navedeno in 
glede na dejstvo, da je najemanje posojil je v tem času (še) zelo ugodno ter da se večji 
del preostale zadolžitve izteče v roku 5 let, menimo, da je uporaba takšnega finančnega 
inštrumenta za (so)financiranje sicer izključno razvojnih (investicijskih) programov v tem 
trenutku smiselna. Pri najemu posojila ali več posojil se bo preverilo tudi smiselnost 
reprogramiranja katerega ali vseh najetih posojil z možnostjo podaljšanja ročnosti 
odplačevanja in s tem zmanjšanja obremenitve posameznega proračuna. 
 
Občina predvideva odplačati obveznosti iz preteklih let v višini 117.781 evrov sredstev, 
od tega za 79.365 evrov poslovnim bankam za odplačevanje dolgoročnih kreditov in 
38.416 evrov državnemu proračunu za odplačilo povratne subvencije. 
 

            Tabela zadolženosti Občine Sodražica na dan 31.12.2020: 
 

NAZIV KONTO CELOTEN 
ZNESEK 
KREDITA 

ODPLAČANO 
DO 

31.12.2020 

SALDO 
31.12.2020 

DATUM  
ODPLAČILA 

NLB D.D. 90091       204.000,00                       
193.627,26    

      
10.372,74    

15.06.2021 

Javni sklad RS za regionalni 
razvoj  

90093       800.000,00                       
471.429,09    

    
328.570,91    

30.09.2026 

UniCredit Banka Slovenija d.d. 90095       200.000,00                         
46.296,25    

    
153.703,75    

30.11.2027 

23. člen leto 2016 900940         44.947,63                         
14.982,00    

      
29.965,63    

15.09.2026 

23. člen leto 2017 900941         78.247,00                         
17.388,24    

      
60.858,76    

15.09.2027 

23. člen leto 2018 900942         80.330,00                           
8.925,56    

      
71.404,44    

15.09.2028 

23. člen leto 2019 900943         83.911,00            
83.911,00    

15.09.2029 

23. člen leto 2020 900941         56.535,00            
56.535,00    

15.09.1930 

23. člen leto 2020 900942           2.662,00              
2.662,00    

15.09.1930 

SKUPAJ   1.407.524,63 752.648,40 654.876,23   



 
 
 
Odločitev Po obravnavi predlagam Občinskemu svetu, da sprejme sklepa, da se sprejme rebalans 
proračuna za leto 2021 in dopolnjeni predlog proračuna za proračun 2022. 

 
 
 
 

Župan Občine Sodražica 
    mag. Blaž Milavec l.r. 

 
 


