
 

 

1 

 

 

 
                                                         OBČINA RIBNICA NA POHORJU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREDLOG PRORAČUNA 
OBČINE RIBNICA NA POHORJU 

ZA LETO 2019 
 (obrazložitev) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2 

 

 

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) 

 
 

I. Splošni del  
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 ter investicijske transfere.  

 
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 tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih 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 stanja denarnih sredstev na računih proračuna 
med proračunskim letom. 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=77d6b504-3315-4d2a-a805-69ebfee41c03
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c73a5263-bbbc-4de5-939c-b85ea535ef22
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9941062-361c-429c-8af3-1724e72b79e3
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f606c7e3-0d88-4659-a3e3-8d6569deba07
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=8203d9b1-1418-4f3c-8475-b915c4e22b1e
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a1350ecd-1b5c-4935-ac2b-d1aa4ce558e6
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=be32ce8c-7343-4bcf-bfea-0030a56b88af
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0ec7ecdd-fdac-4a2c-923f-723f2a099066
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0ec7ecdd-fdac-4a2c-923f-723f2a099066
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=fa457072-a604-41bb-a7b5-e9d1accb5796
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=524cb7fd-81c6-407a-ac1b-6889fc146018
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1b5f0c63-bed6-4d61-b6bd-d458d0604756
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=136fef52-51ca-495b-8652-4d20117994f1
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c1b81ac5-288f-44f5-a6af-40251131e40e
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d43f9ac9-71a1-43e6-954f-d902979ef7b5
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=257ea4a7-e407-4dcd-a0d0-879a3ad5e03a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7183a2b8-ef6d-4f18-ad7f-68fd57005d1a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2dc92456-91f9-4575-8ece-ac218300d67f
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=879dac32-c1e3-4104-acfd-3e6f61e0fc7c
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_1beb90ba-6014-4458-bb0b-9b158a9afaa2
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_1419b00f-d410-490c-b1b2-0b676cb453d6
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_3b917333-9b75-4d62-a137-71c386474307
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7bee528a-979c-414b-8503-db68f47fa2a3
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c092d712-c373-4d57-a911-7e502c140f7b
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_5c872da1-d5cb-470e-a601-bba61d91d674
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_5e34bfe4-31a3-4e99-9778-8af009ecac12
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=238935e6-5ebd-40fc-8a4f-dc83a6d8c87a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=ce3d908f-125a-4b9f-a0fd-ddf803880fcf
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=002d2a97-968b-45cf-a797-4ff86b189099
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=eca410af-0d07-4f19-aa2b-38751bceac92
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=a8966657-fa07-4387-a6e6-623889525b22
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0dbf4eae-feb7-4c09-8431-21759188cd38
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=b1d19e43-a44b-4458-be25-f6675e4f995a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=3b97e41b-f59e-4114-bef0-fd601a93d523
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=610b8ef0-a524-47eb-bfed-0ca6f4cdb0b1
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7622b3d7-ce5a-4f48-9baa-5cf969ba4383
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_e088a48e-587b-4504-be2a-89cd824a0353
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=30856d16-7ba7-4ba1-916e-844cf63ddb65
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=dd1134f6-b721-42ca-a83b-f8da1e051595
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_8539b031-3c10-4d53-92b3-1e2bceb99cf4
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_f307e6ef-514c-4f1e-a9d9-6350951793a7
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=8e274b74-7dbe-4de2-aa53-f01ba3576eeb
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=37d21f5b-9e5f-4890-a806-654030b36301
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=37d21f5b-9e5f-4890-a806-654030b36301
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=61289b6c-ff44-485c-8762-bf597837dc11
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=02f688e8-a2f1-40c8-978c-ea6de61d093b
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d5ebfc55-bafe-4b8c-a138-9614a8b9daee
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=9343e198-3d79-4bbe-92b4-be3e88c3b5cd
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=baa75127-c3cc-45a5-a668-73681457404c
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II. Posebni del proračuna  
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 in funkcionalni. 
 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva in 
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). 
 
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 in je temelj strukture proračuna. 
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna 
sredstva in je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s 
Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. 
 
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo: 
 
01 POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan).  
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor 
nad porabo javnih financ. 
 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, 
sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki 
niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
 
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ zajema sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin 
in drugih oblik povezovanja občin.  
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, 
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.  
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v 
občini.  
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.  
 
11 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 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno 
energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.  
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in 
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.  
 
14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.  
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v 
zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  
 
17 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 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 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 SOCILANO 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 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim  
dolgom na občinski ravni.  
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjeni za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
Programska klasifikacija področja 09 in 21 se za občinski proračun ne uporablja. 
 
Načrt razvojnih programov 
Predstavlja tretji del proračuna, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in 
državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. 
 
 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA 2019 
 
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 2018 in 2019 
(oktober 2017) in proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2019-2020 (oktober 2018). 
Ministrstvo za finance je v začetku oktobra posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in 
finančni izravnavi za leti 2019 in 2020. Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in 
finančne izravnave za leto 2019 je upoštevana povprečnina v višini 558 evrov. Izračun primerne porabe 
občin, dohodnine in finančne izravnave temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini 
lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. členom ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 
6. člena ZFO-1. 
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Pri pripravi in ovrednotenju finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev 
se upoštevajo temeljna ekonomska izhodišča za leto 2019, posredovana od Ministrstva za finance in 
Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 (UMAR).  
Priprava proračuna je zasnovana skladno z ZJF, tako da je ocena realizacije proračuna za leto 2018 osnova 
za izračun višine nalog proračuna za leto 2019. 
Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2019 smo upoštevali kvantitativno izhodišče – 
indeks predvidene rasti cen življenjskih potrebščin 2,1%. 
 
 
Za proračunske izdatke je tudi letos veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej 
zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
Kadrovski načrt se načrtuje v enakem številu kot za leto 2018. 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se načrtujejo v enaki višini kot v letu 2018. 
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 2019 se načrtuje v enakih zneskih kot v letu 2018. 
 
Vse morebitne zakonske spremembe glede plač se bodo upoštevale pri rebalansu proračuna v  
letu 2019. 
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I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
 
Splošni del predstavlja bilanco prihodkov In odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun 
financiranja. 
 
PRIHODKI 
 
Predvidena višina prenesenih  sredstev iz leta 2018  znaša 130.000,00 evrov. 
Ministrstvo za finance je  posredovalo predhodne podatke za izračuna primerne porabe občine za leto 2019. 
Tako smo prihodke planirali po tabeli primerne, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 s povprečnino 
573,50 evrov na prebivalca.           
Prihodki – dohodnina (odstopljen vir občini) 909.984,00 evrov. 
(Občina Ribnica na Pohorju  ima na dan 1.1.2018 prijavljenih 1.222,00 oseb s stalnim prebivališčem)   
 
Skupaj znaša primerna poraba občine 909.984,00  evrov 
   
Prihodki sredstev požarnega sklada 3.850,00 evrov 
(Sredstva pridobimo v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom Ur. list RS, št.  3/07-UPB, 83/12), Zakona 
o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019 (Ur. list RS, št. 33/17, 59/17, ZIPRS1819-A). 
 
Prihodki od nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča so planirani  v višini 34.333,00 evrov.  
Ocenjujemo, da bodo davčni  prihodki po 21. in 22. členu zakona ZFO (davek na dediščine in darila, davki  
na dobitke od iger na srečo, davek na promet nepremičnin, upravne takse, plačane v kolkih, občinske 
upravne takse, odškodnine in  pristojbine), znašali  40.000,00  evrov. 
Namenska republiška sredstva: prijave na razpis in sklenjene pogodbe oz. pridobljeni sklepi: 
- za vzdrževanje gozdnih cest občina vsako leto z MKGP podpiše pogodbo  o sofinanciranju gozdnih cest, 

predvidena sredstva smo planirali v višini sredstev iz leta 2017 kar znaša 11.758,07 evrov. 
- Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 

94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617) in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih 
odhodkih in nakazovanju  sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog 
občinske uprave (Ur. list RS, št. 66/07) je za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog 
občinske uprave v letu 2019 (medobčinski inšpektorat) planirala sredstva v višini 1.461,87 evrov  in 
sredstva v višini 2.791,50 evrov za Organ skupne občinske uprave Koroške (urad za pripravo projektov). 

 
- Nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 so namenjena sofinanciranju investicij na podlagi oddanega 

načrta porabe, pod pogojem, da je vsaka investicija v lokalno javno infrastrukturo ali investicija 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Predvidena  
višina sredstev za leto 2019 je 65.794,00 evrov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
sporočilo, da bo vsaka občina imela na razpolago kvoto, glede na izračun po prvem odstavku 23. člena 
ZFO-1, letno  2% od sprejete skupne primerne porabe  občin nepovratnih sredstev. Sredstva se razdelijo  
na podlagi Pravilnika s katerim minister določi kriterije in se podrobneje določijo nameni porabe sredstev, 
upravičeni stroški in pogoji dodelitev sredstev.  

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 65.794,00 evrov. 
Ter enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva v višini 65.794,00 evrov. 
 
- Za Hodnik za pešce in ureditev odvodnjavanja proti Lesjaku so predvideni prihodki v višini 2.000,00 

evrov (ni predvidenih razpisov ESRR). 
 
- Fundacija za šport (nakup in namestitev plezalnih sten) v višini 9.443,50 evrov (kandidirali na javni razpis 

pri Fundaciji za šport). 
 
- Sredstva iz državnega proračuna - Zavoda za zaposlovanje  za javna dela – turizem smo planirali 
       v višini 9.700,00 evrov (na podlagi razpisa en zaposlen) in javna dela urejanje okolja 
       v višini 9.200,00 evrov (na podlagi razpisa dva zaposlena). 
 
Zavod RS za zaposlovanje krije 75 % plače, stroške prehrane med delom, stroške za prevoz na delo in z 
dela, 25 % krije občina, prav tako tudi regres za letni dopust. 
 

http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2785eb13-f3fe-4cfa-8e2d-41390e3bfe36&createDate=2011-02-11&activeDate=2011-02-26
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=b6eb1c83-83aa-42e4-a2f6-af22fe045c81&createDate=2012-11-06&activeDate=2012-11-21
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=4890e8dc-c98c-4849-bb76-4c9ca559ee60&createDate=2015-12-11&activeDate=2015-12-12
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=394eee2e-b6ee-47b6-a549-2184f8dc8c0e&createDate=2016-06-30&activeDate=2016-07-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_d2a43b2b-87e0-46e1-b48f-beee2ba6c7bb&createDate=2006-11-30&activeDate=2007-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_86d28cac-d60b-43db-9e19-53a29542a0b2&createDate=2007-11-05&activeDate=2007-11-06
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2e14386f-3318-42f1-a811-af572cc73bbd&createDate=2008-06-10&activeDate=2008-06-25
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=cde36880-bdad-4bec-89c8-f2415eefa8b0&createDate=2010-11-26&activeDate=2010-11-27
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=70c80987-2035-493c-a339-c32821eae978&createDate=2011-05-16&activeDate=2011-05-17
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=02f688e8-a2f1-40c8-978c-ea6de61d093b&createDate=2012-05-30&activeDate=2012-05-31
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d9941062-361c-429c-8af3-1724e72b79e3&createDate=2012-12-24&activeDate=2013-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0ec7ecdd-fdac-4a2c-923f-723f2a099066&createDate=2013-12-09&activeDate=2014-01-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=1b5f0c63-bed6-4d61-b6bd-d458d0604756&createDate=2015-02-28&activeDate=2015-03-01
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef&createDate=2015-02-28&activeDate=2015-03-15
http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=c1b81ac5-288f-44f5-a6af-40251131e40e&createDate=2015-12-11&activeDate=2016-01-01
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Drugi prihodki so planirani :  
Prihodki od pridobljenih koncesij za vodno pravico v višini 600,00 evrov. 
Prihodki od  koncesijskih dajatev  Sklada kmetijskih zemljišč v višini 3.000,00 evrov. 
Prihodki od pridobljenih koncesij za lovstvo v višini 360,00 evrov. 
Prihodki od prodaje koncesijskega blaga  - TIC v višini 1.500,00 evrov. 
Prihodki – vračilo ZZZS za nego otroka in boleznin nad 30 dni v višini 300,00 evrov. 
Prihodki od takse za obremenjevanje vode v višini 19.800,00 evrov. 
 
 
Prihodki od turistične takse v višini 11.000,00 evrov. 
Prihodki iz naslova najemnin odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda-JKP v višini 47.800,00 evrov 
(omrežnina). 
Prihodki iz naslova najemnin oskrbe s pitno vodo v višini 19.200,00 evrov (omrežnina). 
Prihodki od donacij za Ribniške novice v višini 1.600,00 evrov. 
Prihodki  od vračila najemnine domske oskrbe v višini 600,00 evrov. 
Prihodki refundacij šolskih prevozov v višini 6.200,00 evrov. 
Prihodki od najemnine vlečnice in snežnega topa v višini 2.112,43 evrov. 
 
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki 
KOCEROD in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb smo planirali prihodke najemnine v 
višini 9.000,00 evrov za objekte in opremo  brez premične opreme. Najemnina je izračunana za posamezno 
občino po deležu financiranja v skladu s 4. členom Medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje 
skupnega centra za gospodarjenje z odpadki. 
 
Prihodki stanovanjskega sklada  
Prihodki od najemnin za stanovanja so planirana glede na realizacijo preteklega leta v višini 60.000,00 EUR  
ter  prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 1.200,00 EUR (letna najemnina za prostor za 
bankomat in stroški za poslovni prostor matični urad). 
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II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 
01 POLITIČNI SISTEM:  sredstva  planirana v višini 60.690,46 €. 
 
0101 Politični sistem: sredstva so planirana  v višini 60.690,46 €. 
 
0101901 Za dejavnost občinskega sveta so planirana sredstva v višini 17.230,56 €. 
V podprogram po vsebini spada dejavnost občinskega sveta, plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije 
članov občinskega sveta, stroški sej občinskega sveta (8 sej) in odborov (7 sej), komisij (4 seje), ter nabava 
novih računalnikov OS. 
 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: so planirana sredstva v višini 5.459,90 €. 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupana: so planirana sredstva v višini 38.000,00 €. 
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 so planirana sredstva v višini 
34.000,00 €. 
Sredstva reprezentance so planirana v višini 4.000,00 €. 
 

 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA: so planirana sredstva v višini 8.591,45 €. 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike: so planirana sredstva v višini  6.200,00 €. 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: so planirana sredstva v višini 6.200,00 €. 
Sredstva na proračunski postavki Stroški bančnega poslovanja predstavljajo poravnane obveznosti do UJP 
in Banke Slovenije, ki  nam izvajajo plačilni promet in so planirana sredstva v višini 1.500,00 € .  
Sredstva na proračunski postavki Materialni stroški – so planirana sredstva v višini 2.000,00 € (to je 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 v višini 1.500,00 € 
(nabava raznega materiala, ki ga javni delavci potrebujejo za opravljanje svojega dela). 
Sredstva na proračunski postavki Stroški odškodnine prebivalcem ob odlagališču komunalnih odpadkov 
Muta predstavlja so planirana v višini 1.200,00 €  (7,35% delež občine Ribnica na Pohorju za stroške 
odškodnine po zahtevku).   
 
0203 Fiskalni nadzor: so planirana sredstva v višini 2.391,45 €. 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora: so planirana sredstva v višini 2.391,45 € (predvidenih 5 sej).  
 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE  IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE: so planirana sredstva v višini 
32.800,00 € 
 
0401 Kadrovska uprava: so planirana sredstva v višini 3.000,00 €. 
 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev: so planirana sredstva v višini 3.000,00 € (pogostitev, vodenje 
prireditve, tisk časopisa Ribniške novice). 
 
0402 Informatizacija uprav: so planirana sredstva v višini 17.000,00 € 
 
04029002 Elektronske storitve 
Sredstva na proračunski  postavki Stroški računalniških storitev predstavljajo plačilo stroškov za vzdrževanje 
računalniških programov in internetne strani občine so planirana sredstva v višini 16.000,00 €  (HKOM, 
PISO, SAOP, MIKROPOS, TAX FIN LEX paket, GDRP).  
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Sredstva na proračunski postavki Stroški vzdrževanja računalnikov, telekomunikacijske opreme in 
fotokopirnega stroja so planirana sredstva v  višini 1.000,00 €.  
 
0403 Druge skupne administrativne službe: so planirana sredstva v višini 7.800,00 €. 
 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: so planirana sredstva v višini 2.000,00 €. 
Sredstva na proračunski postavki Stroški založniških in tiskarskih storitev so planirana sredstva v višini 
2.000,00 € predstavljajo stroške objav v Medobčinskem uradnem vestniku in Uradnem listu ter naročnina za 
Večer ter Finance. 
 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: so planirana sredstva v višini 2.800,00 € (priznanja ob 
občinskem prazniku). 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: so  planirana sredstva v višini 
8.000,00 € (odvetniške in notarske storitve) in pokroviteljska dejavnost. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA:  so planirana sredstva  v višini 162.454,59€. 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni:  so planirana 
sredstva v višini 13.621,03 €. 
 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: so planirana sredstva  v višini 13.621,03 €. 
Na proračunski postavki Sofinanciranje delovanja RRA  so planirana sredstva v višini 2.403,07 €  
(sofinanciranje po pogodbi RRA za leto 2019). 
Na proračunski postavki Sofinanciranje programa »Projekt človek« so planirana sredstva  v višini 83,97 €. 
Na proračunski postavki Medobčinski inšpektorat Koroške - Komunalni inšpektor so planirana sredstva v 
višini 2.923,56 €, na podlagi zahtevkov za plačilo.  
Na proračunski postavki Urad za pripravo projektov so planirana sredstva v višini 5.800,82 €, na podlagi 
zahtevkov za plačilo. 
Na proračunski  postavki Energetska agencija za Podravje so planirana sredstva v višini 1.500,00 €. 
Na proračunski postavki Vzpostavitev in vodenje evidenc o omrežnih priključkih širokopasovnega omrežja  
so planirana sredstva v višini 240,00 €  (strošek vzdrževanja baze podatkov in pošiljanje baze podatkov na 
geodetsko upravo v letu 2019 na podlagi pogodbe). 
Na proračunski postavki Delež financiranja projekta »Celostne prometne strategije, »RDO« so planirana 
sredstva v višini 669,61 €.  
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin: so planirana sredstva  v višini 
4.000,00 €. 
 
06029001 Delovanje ožjih delov občin:  so planirana sredstva v višini 3.000,00 €. 
Sredstva na proračunski postavki Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije so planirana 
sredstva v višini 1.000,00 € (variabilni stroški  za leto 2019). 
 
0603 Dejavnost občinske uprave: so planirana sredstva v višini 144.833,56 €. 
 
06039001 Administracija občinske uprave: so planirana sredstva  v višini 135.183,56 € (za plače – 4 
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 ). 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: so 
planirana sredstva v višini 9.650,00 €. 
Na proračunski postavki Stroški konferenc in seminarjev so planirana sredstva v višini 2.150,00 €. 
Na proračunski postavki Nabava opreme so planirana sredstva v višini 4.500,00 €. 
Na proračunski postavki Poslovna stavba so planirana sredstva v višini 3.000,00 €. 
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07  OBRAMBA IN UKREPI OB  IZREDNIH DOGODKIH: so planirana sredstva v višini 24.450,00 €. 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: so planirana sredstva v višini 24.450,00 €. 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: so planirana sredstva v višini 1.000.00 
€ (za zavarovanje članov štaba CZ in prve pomoči). 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: so planirana sredstva v višini 23.450,00 €.  
Na proračunski postavki PGD redna dejavnost so planirana sredstva v višini 19.600,00 €. 
Na proračunski postavki Požarna taksa so planirana sredstva v višini 2.357,60 €. 
Na proračunski postavki Požarna tasa - Dravska dolina so planirana sredstva v višini 1.492,40 €. 
 
 
10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI: so planirana sredstva v višini 54.550,00 €. 
 
1003  Aktivna politika zaposlovanja: so planirana sredstva v višini 54.550,00 €. 
 
10039001 Povečanje zaposljivosti: so planirana sredstva v višini 54.550,00 €. 
Na proračunski postavki Povečanje zaposljivosti  so planirana sredstva v višini 14.000,00 € (ena zaposlena v 
sklopu javnih del na področju razvoja turizma). 
Na proračunski postavki Javna dela urejanje okolja so planirana sredstva v višini 17.100,00 € (dva zaposleni 
na področju urejanja okolja). 
Na proračunski postavki Zaposljivost so planirana sredstva v višini 21.000,00 € (zaposlen en delavec),   
(Občina krije 25 % in Zavod za zaposlovanje 75 % vseh stroškov zaposlenega na področju razvoja turizma 
in 95 % na področju urejanja okolja). 
Na proračunski postavki stroški prodaje materiala TIC so planirana sredstva v višini 1.750,00 €. 
Na proračunski postavki stroški nabave potrošnega materiala za TIC so planirana sredstva v višini 700,00 €. 
 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO: so planirana sredstva v višini 57.860,94 €. 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva: so planirana sredstva v višini 14.945,85 €. 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij :  so planirana sredstva v višini 1.645,85 € 
(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). 
 
11029003 Zemljiške operacije: so planirana sredstva v višini 13.300,00 €  
Na proračunski postavki sredstva v kmetijstvu so planirana sredstva 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 2019, tako da se sredstva izplačajo 
konec leta). 
Na proračunski postavki Zdravstveno varstvo rastlin in živali so planirana sredstva v višini 100,00 € (oskrbni 
dan – psi). 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu: so planirana sredstva v višini 715,09 €. 
 
11039001 delovanje služb in javnih zavodov: so planirana sredstva v višini 715,09 € (sredstva za 
delovanje LAS). 
 
1104 Gozdarstvo: so planirana sredstva v višini 41.840,00 €. 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: so planirana sredstva v višini 41.840,00 €. 
 
1105 Ribištvo: so planirana sredstva v višini 360,00 € ( za porabo koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo). 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE: so planirana sredstva v višini 
194.982,75 €. 
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1302  Cestni promet in infrastruktura: so planirana sredstva v višini 194.982,75 €. 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - so planirana sredstva v višini 178.182,75 € 
(za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest).  
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - so planirana sredstva v višini 2.500,00 €. 
Na proračunski postavki Hodnik za pešce in ureditev odvodnjavanja so planirana sredstva v višini 2.500,00 
€. 
 
13029004 Cestna razsvetljava: so planirana sredstva v višini 14.300,00 €. 
Na proračunski postavki Vzdrževanje javne razsvetljave so planirana sredstva v višini 6.000,00 € (za redno 
vzdrževanje javne razsvetljave). 
Na proračunski postavki Javna razsvetljava so planirana sredstva v višini v višini 8.300,00 € (stroški 
električne energije javne razsvetljave). 
 
 
14 GOSPODARSTVO: so planirana sredstva v višini   52.326,76 €. 
 
1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti: so planirana sredstva v višini 39.326,76 €. 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva:  so planirana sredstva v višini 39.326,76 €. 
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). 
Na proračunski postavki Subvencije JKP za javno komunalno infrastrukturo so planirana sredstva v višini 
22.700,00 € (50 % subvencija omrežnine – kanalščina in oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva). 
Na proračunski postavki Investicije v premično opremo Kocerod so planirana sredstva v višini 2.923,70 €. 
Na proračunski postavki Obnovitve in razširitve Kocerod so planirana sredstva v višini 11.103,06 € (na 
podlagi predloženega plana 2019). 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva: so planirana sredstva v višini 13.000,00 €. 
 
14039001 Promocija občine - so planirana sredstva v višini 7.800,00 € (promocijski material). 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva - so planirana sredstva v višini 5.200,00 €. 
Na proračunski postavki Turistično društvo Ribnica na Pohorju so planirana sredstva v višini 3.200,00 € 
(sredstva se dodelijo na podlagi razpisa). 
Na proračunski postavki »Ureditev prometno – turistične infrastrukture  v turistični destinaciji Ribniško 
Pohorje« faza 1 so planirana sredstva v višini 2.000,00 €. 
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN  NARAVNE DEDIŠČINE: so planirana sredstva v višini 141.898,00 € 
 
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor: so planirana sredstva v višini 141.898,00 €. 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki : so planirana sredstva v višini 1.210,00 € (odvoz kosovnih 
odpadkov v mesecu aprilu 2019 in odvoz odpadkov Ribniška koča). 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo: so planirana sredstva v višini 140.588,00 €. 
Na proračunski  postavki  Fekalna kanalizacija Josipdol so planirana sredstva v višini 131.588,00 €  
Na proračunski postavki Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij JKP so planirana sredstva v višini v 
višini 3.000,00 €. 
Na proračunski postavki Sofinanciranje malih čistilnih naprav so planirana sredstva v višini 6.000,00 € (na 
podlagi razpisa in oddanih vlog).  
15029003 Izboljšanje stanje okolja: so planirana sredstva v višini 100,00 €.  
Na proračunski postavki Trajnostno upravljanje Pohorja – Suport so planirana sredstva v višini 100,00 € 
(zavarovalna premija). 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST: so planirana 
sredstva v višini 74.100,00 €. 
 
1602 Prostorsko in podeželsko  planiranje in  administracija:  so planirana sredstva v višini 1.000,00 €. 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje - so planirana sredstva v višini 1.000,00 €. 
Na proračunski postavki Stroški parcelacije zemljišč so planirana sredstva v višini 1.000,00 €. 
 
1603 Komunalna dejavnost: so planirana sredstva v višini 7.400,00 €. 
 
16039001 Oskrba z vodo: so planirana sredstva v višini 6.000,00 €. 
Na proračunski postavki Vzdrževanje, sanacija vodovodnega omrežja so planirana sredstva v višini 6.000,00 
€. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: so planirana sredstva v višini 1.400,00 €. 
Na proračunski postavki Pogrebni govori in nošenje zastave so planirana sredstva v višini 1.400,00 €. 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje: so planirana sredstva v višini 65.200,00 €. 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: so planirana sredstva v višini 65.200,00 €. 
Na proračunski postavki Upravljanje stanovanj v lasti občine so planirana sredstva v višini 5.200,00 € 
(upravljalca stanovanj JKP in Stanovanjska zadruga Smreka). 
Na proračunski postavki Vzdrževanje stanovanj v lasti občine so planirana sredstva v višini 60.000,00 € 
(menjava strehe Josipdol 9, obnova  stanovanj). 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča): so 
planirana sredstva v višini 500,00 €. 
 
16069002 Nakup zemljišč: so planirana sredstva v višini 500,00 €. 
 
 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO: so planirana sredstva v višini 17.914,70 €. 
 
1702 Primarno zdravstvo: so planirana sredstva v višini 4.169,70 €. 
 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: so planirana sredstva v višini 4.169,70 €. 
Na proračunski postavki Sofinanciranje popoldanske ambulante so planirana sredstva v višini 3.031,08 €. 
Na proračunski postavki  Sofinanciranje vrtca v bolnici so planirana sredstva v višini 331,09 € (sredstva za 
pokrivanje vzgojitelja bolnišničnega oddelka v Slovenj Gradcu za leto 2019).  
Na proračunski postavki Sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi so planirana sredstva v 
višini 807,53 € (za nakup avtoklava in nakup strežnika). 
 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva: so planirana sredstva v višini 205,00 €. 
  
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja  in aktivnosti promocije zdravja: so planirana sredstva v 
višini 205,00 € (cepljenje dečkov). 
 
1707 Drugi programi na področju zdravstva: so planirana sredstva v višini 13.540,00 €. 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo: so planirana sredstva v višini 12.340,00 €. 
Na proračunski postavki Dodatnega zdravstvenega zavarovanja so planirana sredstva v višini 340,00 € 
(dodatno zavarovanje za eno osebo v domu za ostarele). 
Na proračunski postavki Zavarovanje brezposelnih oseb so planirana sredstva v višini 12.000,00 € in se 
mesečno gibljejo glede na brezposelnost v občini.  
 
17079002 Mrliško ogledna služba: so planirana sredstva v višini 1.200,00 €. 
Na proračunski postavki Mrliški ogledi  so planirana sredstva v višini 1.200,00 €. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE: so planirana sredstva v višini 97.288,33 € 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine: so planirana sredstva v višini 14.964,99 €. 
 
18029001  Nepremična kulturna dediščina: so planirana sredstva v višini 14.000,00 €. 
Na proračunski postavki Vzdrževanje spominskih obeležij so planirana sredstva v višini 2.000,00 € 
(sofinanciranje po pogodbi za obnovitvena dela na sakralnih objektih – cerkve). 
Na proračunski postavki Obnova kapelic križevega pota v Ribnici na Pohorju – 1. faza so planirana sredstva 
v višini 12.964,99 € (na podlagi razpisa).  
 
1803 Programi v kulturi: so planirana sredstva v višini  65.866,19 €. 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo: so planirana sredstva v višini 8.434,57 €. 
Na proračunski postavki Knjižnica Radlje ob Dravi so porabljena sredstva v višini  42.624,00 € (občina z 
rednimi mesečnimi dotacijami omogoča redno dejavnost knjižnice, ter nakup knjižnega gradiva). 
Na proračunski postavki Izdaja knjige o Ribnice na Pohorju so planirana sredstva v višini 20.000,00 €. 
 
18039003 Ljubiteljska kultura: so planirana sredstva v višini 14.242,19 €. 
Na proračunski postavki Kulturna dejavnost skupaj so planirana sredstva v višini  9.058,00 € (sredstva se 
dobijo na podlagi razpisa). 
Na proračunski postavki JSKD so planirana sredstva v višini 5.184,19 € (Javni sklad ljub. kult. dejavnosti – 
vodnik po prireditvah, refundacija plače zaposlenega na JSKD izpostava Radlje ob Dravi). 
 
18039005 Drugi programi v kulturi: so planirana sredstva v višini 9.000,00 €. 
 Na proračunski postavki Materialni stroški Knjižnica v Ribnici na Pohorju so planirana sredstva v višini 
3.000,00€ (stroški električne energije, vodarine, dimnikarskih storitev in  kurjave). 
Na proračunski postavki Materialni stroški kulturna dvorana Josipdol so planirana sredstva v višini 5.000,00 
€ (stroški kurjave, električne energije, vodarine in dimnikarskih storitev). 
Na proračunski postavki Objekt Vila Ribnica na Pohorju so planirana sredstva v višini 1.000,00 €. 
 
1804 Podpora posebnim skupinam: so planirana sredstva v višini 3.570,96 €. 
 
18049001 Programi veteranskih organizacij: so planirana sredstva v višini 3.570,96 €. 
Sredstva za podporo posebnim skupinam  so planirana sredstva v višini 3.570,96 € (za društva po razpisu). 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti: so planirana sredstva v višini 12.886,19 €. 
 
18059001 Programi športa: so planirana sredstva v višini 12.807,19 €. 
Sredstva za šport in prostočasne aktivnosti so planirana sredstva v višini 12.807,19 € ( za društva po 
razpisu). 
18059002 Programi za mladino: so planirana sredstva v višini 79,00 € (Mladi raziskovalci Gimnazija 
Ravne).  
 
 
 
19 IZOBRAŽEVANJE: so planirana sredstva v višini 310.854,98 €. 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: so planirana sredstva v višini 131.109,42 €.  
 
19029001 Vrtci: so planirana sredstva v višini 131.109,42 €.  
Na proračunski postavki Varstvo in vzgoja predšolskih otrok so planirana sredstva v višini 111.489,42 €  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). 
Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje vrtca so planirana sredstva v višini 2.320,00 €.  
Na proračunski postavki 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). Sredstva so planirana sredstva v višini 17.300,00 €.    
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje: so planirana sredstva v višini 138.295,56 €. 
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19039001 Osnovno šolstvo: so planirana sredstva v višini 130.892,14 €. 
Na proračunski postavki Materialni stroški OŠ Ribnica na Pohorju so planirana sredstva v višini 20.000,00 €. 
Na proračunski postavki Prevozi otrok s šolskim kombijem so planirana sredstva v višini 25.000,00 €. 
Na proračunski postavki Varstvo vozačev so planirana sredstva v višini 3.390,00 €. 
Na proračunski postavki Šolska tekmovanja so planirana sredstva v višini 1.208,00 €. 
Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje so planirana sredstva v višini 6.900,00 €. 
Na proračunski postavki Projektno delo so planirana sredstva v višini 1.280,00 €. 
Na proračunski postavki Nakup in namestitev plezalnih sten so planirana sredstva v višini 23.042,14 € 
(prijava na javnem razpisu). 
Na proračunski postavki Rekonstrukcija kuhinje v OŠ in nabava opreme so planirana sredstva v višini 
50.000,00 €.  
 
19039002 Glasbeno šolstvo: so planirana sredstva v višini 7.403,42 €. 
Na proračunski postavki Glasbena šola Radlje ob Dravi so planirana sredstva v višini 7.403,42 € za 
materialne stroške, stroške prehrane in prevoza na delo.   
 
1906 Pomoči šolajočim: so planirana sredstva v višini 41.450,00 €. 
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: so planirana sredstva v višini 41.450,00 €.    
 Na proračunski postavki prevoz otrok s šolskim avtobusom so planirana sredstva v višini 20.000,00 €.  
Na proračunski postavki Denarna pomoč občanom za nakup šolskih potrebščin so planirana sredstva v višini  
650,00 €.  
Na proračunski postavki Smučarske karte za osnovnošolce so planirana sredstva v višini 4.500,00 € 
(sofinanciranje po sklepu občinskega sveta za osnovnošolce, dijake in študente občine Ribnica na Pohorju). 
Na proračunski postavki Prevozi otrok s posebnimi potrebami so planirana sredstva v višini 15.000,00 € 
(račun občina plača neposredno prevozniku). 
Na proračunski postavki Materialni stroški za otroke s posebnimi potrebami so planirana sredstva v višini 
1.300,00 €. 
 
 
20 SOCIALNO VARSTVO:  so planirana sredstva v višini 117.655,19 €. 
 
2002 Varstvo otrok in družine: so planirana sredstva v višini 3.000,00 €.  
 
20029001 Drugi programi v pomoč družini: so planirana sredstva v višini 3.000,00 €. 
 Na proračunski postavki Rojstvo novorojenčkov v Občini Ribnica na Pohorju so planirana sredstva v višini 
3.000,00 €. 
 
2004 Socialno varstvo starih: so planirana sredstva v višini 114.655,19 €.  
 
20049001  Centri za socialno delo: so planirana sredstva v višini  10.000,00 €.  
Na proračunski postavki Pomoč na domu neposredna oskrba so planirana sredstva v višini 10.000,00 €. 
(storitev pomoči na domu trem uporabnikom, ki ga izvaja Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in 
pomoč na domu). 
 
20049003  Socialno varstvo starih: so planirana sredstva v višini 77.000,00 €.  
Na proračunski postavki Zavodske oskrbnine za občane v domovih so planirana sredstva v višini 77.000,00 
€. 
 
20049004  Socialno varstvo materialno ogroženih: so planirana sredstva v višini 23.200,00 €.  
Na proračunski postavki Enkratne denarne pomoči občanom  so planirana sredstva v višini 1.000,00 € 
(sredstva se delijo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratne socialne pomoči). 
Na proračunski postavki Subvencije najemnin so planirana sredstva v višini 20.500,00 € (subvencijo za kritje 
najemnine za stanovanja). 
Na proračunski postavki Pogrebnine so planirana sredstva v višini 1.700,00 € (kritje stroškov pogrebne 
opreme in pogrebne storitve za pokojnega, saj ta ni imel drugega premoženja in prihrankov – Odločba 
Centra za socialno delo Radlje ob Dravi). 
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: so planirana sredstva v višini 4.455,19 €. 
Za financiranje društev so planirana sredstva v višini 2.128,19 € (na podlagi razpisa za leto 2019). 
Na proračunski postavki RK Radlje ob Dravi so planirana sredstva v višini 2.327,00 €. 
 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA: so planirana sredstva v višini 59.502,18 €. 
 
2201 Servisiranje javnega dolga: so planirana sredstva v višini 59.502,18 €.  
 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna – domače zadolževanje: so 
planirana sredstva v višini 55.002,18 €. 
Na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod so planirana sredstva v višini 
55.002,18 € za odplačilo mesečnih anuitet dolgoročnega kredita za odvajanje in čiščenje odpadnih 
komunalnih vod Ribnica na Pohorju in kanalizacija Josipdol (povratna kreditna sredstva). 
Na proračunski postavki Obresti, stroški vodenja in odobritve dol. kred. so planirana sredstva v višini 
4.500,00 €. 
   
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI: so planirana sredstva v višini 18.174,54 €. 
 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč: so planirana sredstva v 
višini 3.000,00 €. 
 
23029001 Rezerva občine: so planirana sredstva  v višini 3.000,00 €.   
Na postavki proračunske rezerve  so bila sredstva  so planirana sredstva v višini 3.000,00 €, in so 
namenjena za naravne nesreče  v višini 3.000,00 € na podlagi 49. člena ZJF. 
 
2303 Splošna proračunska rezervacija: so planirana sredstva v višini 15.174,54 €. 
 
23039001 Splošna proračunska rezervacija: so planirana sredstva v višini  15.174,54 €.   
Na postavki proračunske rezervacije so planirana sredstva v višini 15.174,54 € 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 


