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Zadeva:  Osnutek proračuna Občine Luče za leto 2020 
 
 
Namen in cilji: Sprejem sklepa na občinskem svetu 
 
 
Pravna podlaga: 28. člen Zakona o financah, 30. člen Statuta Občine Luče in 

86. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče 
 
 
Predlagatelj:  Župan 
 
 
Obrazložitev:  Priložena h gradivu 
 
 
Ocena finančnih posledic: S sprejetjem proračuna bo omogočeno izvrševanje proračuna in 
izvrševanje nalog po Zakonu o lokalni samoupravi ter nemoteno poslovanje občine in javnih 
zavodov 
 
 
 
Predlog proračuna za leto 2020 bo v javni obravnavi predvidoma do 25. marca s ciljem, da ga 
do konca marca 2020 v dokončni obliki občinski svet tudi sprejme. 
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1. UVOD 

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer 
pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Občina pri 
sklepanju poslov zadolžitve ni povsem samostojna. Zadolžuje se lahko le na podlagi 
predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja 
financiranje občin. Občina mora o zadolževanju poročati ministrstvu, pristojnemu za finance. 
Zakon o financiranju občin ureja enak sistem financiranja za vse občine. Občine so 
upravičene do prihodkov iz treh virov: lastni viri, transferni prihodki iz državnega proračuna 
in sredstva EU, tretji vir je zadolževanje. 
 
 

2. PRAVNE PODLAGE 

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. 
Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi 
občinskih proračunov. 
 

Na podlagi 3. člena ZJF: 
- je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; 
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega 
proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu 
pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša; 
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom. 
 
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se 
sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje 
funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste 
programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). 
 

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Določbe 13. a 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 letu 2019 občine pripravijo proračun za leto 2020 oziroma spremembe proračuna za leto 
2020, če bi že imele sprejet proračun za leto 2020. 
 

V občinah, v katerih občinski sveti iz različnih razlogov ne bodo sprejeli proračuna za leto 
2020 do 1. 1. 2020, bodo občine uvedle začasno financiranje na podlagi določb ZJF. 
 
 

3. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA TER 
FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 

 
Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja, to je proračunskih vrstic (proračunskih 
postavk-podkontov). Na občinskem svetu se obravnava in sprejme do nivoja proračunskih 
vrstic (proračunskih postavk–kontov ali podkontov). Objavljen pa je le do nivoja proračunskih 
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postavk-podskupin kontov (trimestni konti), s tem da je splošni del občinskega proračuna, 
določen v odloku o proračunu občine, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
pa sta prilogi k odloku o proračunu občine. 
 

Kot ločena dokumenta občinski svet sprejme letni program prodaje občinskega finančnega 
premoženja in letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. 
 
 
Občinski proračun se obvezno objavi in sicer: 

- odlok o proračunu in splošni del proračuna (zajet v odloku o proračunu) v Uradnem 
listu RS 

- posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki se objavita na spletni strani 
občine ali na drug krajevno običajen način. 

 

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih 
izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. 
 

Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2020 in 2021 in s tem tudi 
občinskega proračuna za leto 2020 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Pri načrtovanju obveznosti z 
naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture 
zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v 
povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. 
Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja so se decembra 2018 s podpisom 
stavkovnih sporazumov in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 80/18) dogovorili o povišanju plač in še o nekaterih spremembah glede 
drugih prejemkov zaposlenim. Tako so za večino delovnih mest in nazivov v vseh plačnih 
skupinah (razen za funkcionarje, direktorje in zdravnike) določeni višji plačni razredi. 
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so 
sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna. 
 

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni 
izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) ; v nadaljevanju: ZFO-1). 
 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine 
lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in 
deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za 
izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti 
tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za 
ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje 
primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v 
višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki 
presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike 
med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot 
dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in 
prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, 
katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne 
porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu 
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dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more 
financirati svoje primerne porabe. 
 

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in 
finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih 
stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi 
podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin 
(Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leti 2020 in 2021 je bila določena v 54. členu 
ZIPRS2021, (sprejet 2.12.2019). Za leto 2020 je določena v višini 589,11 €, za leto 2021 pa 
588,30 €. 
 

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, ter dohodnini iz 3. odstavka 6. člena ZFO-1. 
 

Skupna primerna poraba vseh slovenskih občin za leto 2020, izračunana na podlagi določene 
povprečnine, znaša 1.214.481.522 €. 
 

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 občinam 
iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena. 
 

Primerna poraba za Občino Luče za leto 2020 znaša 1.839.664 €. Po izračunu nam pripada 
dohodnina v enakem znesku 1.839.664 €. Ker ta ni nižja od izračunane primerne porabe, 
nismo upravičeni do finančne izravnave razlike med prejeto dohodnino in primerno porabo. 
 

Občinam bodo tudi v letu 2020 po 23. členu ZFO-1 na voljo dodatna nepovratna sredstva 
investicijskega transfera v višini 4 % od sprejete skupne primerne porabe občin ter še 2 % 
brezobrestnih povratnih sredstev. Za Občino Luče to konkretno pomeni možnost pridobitve 
razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 višini 
249.516 €. Lahko pa pridobimo tudi še 124.758 € brezobrestnih povratnih sredstev. 
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PLANIRANI PRIHODKI PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2020 
 

Metodologija za izračun primerne porabe posamezni občini, predpisana z Zakonom o 
financiranju občin, določa upoštevanje: 

- povprečnine (predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev 
za financiranje z zakonom določenih nalog), 

- števila prebivalcev občine 
- korekcijskega faktorja 

(0,61 + 0,06×Pi (površina občine na prebivalca) + 0,13×Ci (dolžina cest na prebivalca) 
+ 0,12×PMi (predšolski otroci) + 0,04×ŠMi (šolski otroci) + 0,015×SUi (starejši v 
pokoju) + 0,025×SDi (starejši v domu)) = 2,043708 
(Korekcijski faktor se v Sloveniji giblje od 0,855355 - Ankaran pa do 2,496918 pri Solčavi) 

 
 
Povprečnina, kot osnova za izračun primerne porabe, je za leto 2020 sprejeta v višini 589,11€. 
 

Na izračun primerne porabe občine poleg že prej omenjenih parametrov bistveno vpliva 
višina povprečnine, ki jo za posamezno leto določi vlada. Ta se je v zadnjih letih precej 
zmanjšala, kar vpliva tudi na izračun primerne porabe naše občine. 
 
 

Leto 2012 (januar – junij) 554,50 € 

Leto 2012 (julij – december) 543,00 € 

Leto 2013 536,00 € 

Leto 2014 536,00 € 

Leto 2015 (januar-junij) 525,00 € 

Leto 2015 (julij-december) 500,83 € 

Leto 2016 522,00 € 

Leto 2017 530,00 € 

Leto 2018 551,00 € 

Leto 2019 573,50 € 

Leto 2020 589,11 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primerna poraba občine je za posamezno občino ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. 
 

Na osnovi 11. člena ZFO 1 se kot naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev 
primerne porabe občine, upoštevajo tiste, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in 
v obsegu določenem z zakoni, ter se nanašajo na: 
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1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih: 
- predšolske vzgoje, 
- osnovnega šolstva in športa, 
- primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
- socialnega varstva, 
- kulture; 

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb; 
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na 

občinskih cestah; 
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave; 
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov; 
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 

razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb; 
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom. 

 
Za našo občino za leto 2020 planiramo primerno porabo v višini 1.839.664 € (ob upoštevanju 
povprečnine v višini 589,11 € in števila prebivalcev (podatki zajemajo število državljanov RS s 
stalnim prebivališčem v naši občini in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno 
prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v naši občini na dan 1.1.2019), ki 
znaša 1.528). Korekcijski faktor je 2,043708. V letu 2020 se finančna izravnava ne planira. 
 

Izračun višine primerne porabe Občine Luče za leto 2020: 
 

PPi = 1.528 ×  589,11  ×  2,043708 =  1.839.664 €  
 št. prebivalcev povprečnina korekcijski faktor  višina primerne porabe 
 

oziroma 

 

PPi = 1.528 × 1.203,74 =  1.839.664 € 
 povprečnina na Lučana 

 
Pri izračunani primerni porabi 1.839.664 € znaša povprečnina na občana Luč 1.203,74 €. 
 

Znesek primerne porabe (PPi) Občine Luče za leto 2019 je tako izračunan na 1.839.664 €. V 
letu 2012 je bil ta znesek 1.759.600 €, leta 2013 1.683.779 €, leta 2014 1.693.755 €, leta 
2015 1.618.333 €, leta 2016 1.646.997 €, leta 2017 1.662.603 €, leta 2018 1.733.640 €, lani 
pa 1.796.353 €. 
 

Podatki kažejo, da se po kriznih letih negativnega trenda izračun sredstev s strani 
ministrstva, ki pripadajo občini, zadnja leta popravlja. Tako smo šele lani po dolgih sedmih 
letih le presegli višino PPi iz leta 2012, ko je znašala 1.759.600 €. Kljub temu pa izračunana 
primerna poraba ne pokriva višine dejanskih stroškov občin za izvajanje vseh zakonsko 
predpisanih nalog. 
 
Za osnovo za določitev povprečnine bi se moralo vzeti dejanske stroške v letu 2018 in ne 
povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja. To pomeni, da bi 
povprečnina za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 €, ne pa 589,11 €. Za našo 
občino bi to naneslo 2.056.907 € primerne porabe oz. posledično pomeni izpad 217.243 € do 
dejanskih stroškov za izvajanje vseh nalog občine. 
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Dohodnina predstavlja temeljni vir financiranja nalog občine. Višina dohodnine, ki pripada 
občini, je posledica izračuna višine primernega obsega sredstev občine (POs). Merilo za 
ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za financiranje primerne porabe pa je primeren 
obseg sredstev (POs), ki ga izračuna ministrstvo, pristojno za finance, za posamezno 
proračunsko leto po enačbi: POs = Oi × Po × (0,3 + 0,7 × Iro) 
POs - primeren obseg sredstev;  
Oi - število prebivalcev v občini; 
Po - povprečna primerna poraba na prebivalca v državi izračunana po enačbi: Po = SPP/O, 
pri čemer je: SPP -  skupna primerna poraba občin za posamezno proračunsko leto; 

O - število prebivalcev v državi. 
Iro - indeks raznolikosti občine, izračunan po enačbi: Iro = PPi/(Oi*Po), 
pri čemer je: PPi - primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto. 
V primeru, da znaša primeren obseg sredstev več kot primerna poraba, se občinam 
zagotovijo sredstva do te višine, v primeru, da je POs manjši od primerne porabe, pa se 
občinam sredstva ne znižajo. 
 

Podatki, ki smo jih upoštevali pri pripravi predloga proračuna Občine Luče za leto 2020 so: 
- znesek primerne porabe znaša 1.839.664 €; 
- dohodnina, ki pripada občini  1.839.664 €; 
- izračunana pripadajoča finančna izravnava znaša 0 €; 
- predvidena sredstva na razpisu SVLR po 23. členu v višini 249.516 € 
- predvidena sredstva na razpisu EKO sklada za Športni center Luče v višini 472.058 € 
- ostali skupni prihodki občine Luče za leto 2020 (prihodki iz naslova pobranega 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davki na dediščine in darila, davki na 
dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin, upravne in druge takse, 
požarne takse, prihodki od najemnin za stanovanja, poslovnih prostorov, najemnin za 
komunalno infrastrukturo, sofinanciranja skupnih služb, družinskega pomočnika...). 

 
Nekatere pomembnejše (večje) postavke: 
- 700020 – dohodnina (odstopljeni vir - glavarina) po podatku MF-ja – 1.839.664 € 
- 703004 – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb – 13.000 € 
- 703301 – davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb – 13.000 € 
- 704700 – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 27.000 € 
- 704704 – turistična taksa – 16.000 € 
- 704708 – pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest – 25.500 € 
- 710302 – prihodki od najemnin za stanovanja – 17.000 € 
- 710303 – prihodki od najemnin za opremo (komunalna infrastruktura) – 33.000 € 
- 710304 – prihodki od drugih najemnin (najemnine ŠCL 25.000 €, najemnina Podhom) – 30.000 € 
- 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (sofinanciranje športne dvorane Eko 

sklad 472.058 €, nepovratna sredstva SVLR po 23. členu za leto 2020 znašajo 249.516 €, požarna 
taksa 6.106 €,…) – 727.680 € 

- 740004 – druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (sofinanciranje skupnih 
služb SAŠA, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, družinski pomočnik…) – 18.768 € 

- Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2019 je 324.688 €. 
-  

V letu 2020 ni predvideno zadolževanje. Skupni planirani prihodki za leto 2020 znašajo 3.111.000 €.
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PLANIRANI ODHODKI PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2020 
 

Predlog proračuna Občine Luče za leto 2020 je uravnotežen, prihodki so enaki odhodkom.  

Skupni planirani odhodki tako znašajo 3.111.000 €. 
 
 

TABELARIČNI PRIKAZ PLANIRANIH VEČJIH INVESTICIJ V OBČINI LUČE V LETU 2020: 
 

PODROČJE PORABE 
Investicija 
2020 (v €) 

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Investicijska nabava gasilske opreme (nabava gasilskega vozila 1. del) 80.000 

Sofinanciranje izgradnje zajetij za požarno vodo 5.000 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 28.000 

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

Investicijska popravila mostov, brvi in ograj 25.000 

Investicijska izgradnja podpornih zidov 10.000 

Stroški za zaščitne obcestne ograje 25.000 

Posodobitve ostalih občinski cest 100.000 

Obnova občinski cest 2020 (asfaltiranje) 300.000 

GOSPODARSTVO  

Spodbujanje turistične dejavnosti (topografska karta, drugi promocijski mat.) 7.000 

Postavitev označevalnih tabel 20.000 

Opremljanje tržnice 10.000 

Sofinanciranje LAS projektov ('Vodne zgodbe', 'Za zelene destinacije', Fitnes…) 10.000 

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 5.000 

Izgradnja osrednje čistilne naprave 100.000 

Ureditev parka ob Savinji s pešpotmi 15.000 

Sofinanciranje zamenjave neekološkega ogrevanja 20.000 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUN. DEJAVNOST  

Priprava prostorskih dokumentov občine 30.000 

Izdelava projektne dokumentacije (poti, pločnik, ureditev parka…) 10.000 

Obnova vodovodnega omrežja Luče (iskanje alternativnih virov) 10.000 

Nakup zemljišč (predkupna pravica, občinske ceste...) 100.000 

ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Nabava potrebne medicinske opreme (nakup defibrilatorjev za zaselke) 7.000 

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Stroški kulturna dvorana (investicijsko vzdrževanje) 7.000 

Izdelava Monografije o Lučah 8.000 

Obnova zaščitne ograje ob igrišču 10.000 

Izgradnja športnega centra (z zunanjo ureditvijo) 677.000 

IZOBRAŽEVANJE  

Investicijski transfer OŠ za obnovo in opremo 22.000 

Skupaj samo večje investicije: 1.641.000 

 
Že samo večje investicije v letošnjem proračunu predstavljajo več kot polovico celotnega 
proračuna, kar je zelo visok odstotek. Brez varčevanja v prejšnjih letih in uspešnosti pri 
pridobivanju dodatnih sredstev na razpisih to nikakor ne bi bilo možno. 
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KRATEK OPIS PLANIRANIH VEČJIH INVESTICIJ V OBČINI LUČE V LETU 2020: 
 

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Investicijska nabava gasilske opreme (nabava gasilskega vozila 1. del) 80.000 € 

Skladno z dogovorom se v letošnjem občinskem proračunu rezervira prvi del potrebnih 
sredstev za sofinanciranje novega gasilskega vozila v letu 2022. 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 28.000 € 

V proračunu za vzdrževanje številnih gozdnih cest v občini namenjamo enako sredstev, kot 
minulo leto. Plan vzdrževanja vsako leto pripravi pristojna strokovna služba Zavoda za 
gozdove. S temi sredstvi približno zadostimo potrebam po letni obnovi gozdnih cest.  

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Investicijska popravila mostov, brvi in ograj 25.000 € 

Vsako leto občina obnovi tudi nekaj mostov in brvi, ki so v njeni lasti. S sredstvi, ki jih v 
proračunu zagotavljamo vsako leto, uspevamo sproti obnavljati dotrajane mostove in brvi. V 
letošnjem letu je tako v planu obnova mostu čez Belo pri Podpečniku in čez Lučnico pri 
Pogorevčniku. Prav tako se mora obnoviti dotrajana brv pri Igli. 

Investicijska izgradnja podpornih zidov 10.000 € 

Pri vzdrževanju občinskih cest in zaščite brežin se letno pojavljajo potrebe po izgradnji 
dodatnih podpornih zidov ali sanacije obstoječih, predvsem ob obstoječih cestnih prepustih 
in na rekonstruiranih cestnih odsekih. 

Stroški za zaščitne obcestne ograje 25.000 € 

Zaradi rekonstrukcij občinskih cest se vsako leto odvisno od tempa teh asfaltiranj pojavijo 
potrebe po postavitvi novih ter tudi obnove starih obcestnih ograj. V preteklih letih smo 
postavili že veliko km obcestnih ograj in tako najbolj kritične točke na cestah opremili z 
odbojnimi ograjami. Tudi v letu 2020 za ta namen predvidevamo kar precej sredstev. 

Posodobitev ostalih občinski cest ter obnova občinski cest 2020 400.000 € 

V minulih letih je bila asfaltirana že velika večina občinskih cest. Kljub temu je evidentiranih 
še nekaj prošenj občanov za asfaltiranje še preostalih makadamskih občinskih cest. Lansko 
leto se je  izjemoma kot prioriteta izvedla sanacija najnujnejših odsekov cest uničenih s 
povečanim prometom z lesom v zadnjem obdobju v Podveži in Raduhi. Že prej planirana 
asfaltiranja pa so se zato prestavila za eno leto. Letos planiramo asfaltiranja teh cest v Krnici 
in Podvolovljeku, ki so lansko leto izpadla. Priprava podlage pa se bo lahko izvedla z 
gramozom iz Savinje, za kar smo pridobili vsa ustrezna dovoljenja in tudi že izbrali izvajalca. 
To bo celotni strošek rekonstrukcij letošnjih planiranih cest kar precej pocenilo. 

GOSPODARSTVO 
Spodbujanje turistične dejavnosti (izdelava top. karte Luč, drugi promocijski material) 7.000 € 
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Pred leti smo se kar izdatno založili s promocijskim materialom v občini. Do letos je ta 
material pošel (tudi zaradi povečanega obiska v zadnjem obdobju), zato načrtujemo v letu 
2020 izdelavo nove topografske karte Luč ter še nekaj drugega promocijskega materiala. 

Postavitev označevalnih tabel 20.000 € 

Na občinskih cestah po celi občini bomo postavili označevalne table do turističnih kmetij in 
ostalih domačij, ki bodo na okolju primeren in nevsiljiv način informirale ljudi, ki ne poznajo 
terena. 

Opremljanje tržnice 10.000 € 

Letos bi radi opremili tržnico s primernimi stojnicami, ki se bodo vklapljale v okolje in bodo 
tudi funkcionalne. 

Sofinanciranje LAS projektov ('Vodne zgodbe', 'Za zelene destinacije', Fitnes…) 10.000 € 

V letošnjem letu se preko več LAS projektov prijavljamo na odprte razpise. Eden od projektov 
je nadaljevanje 'Vodnih zgodb' pa 'Za zelene destinacije' ter zunanja in notranja Fitnes 
oprema ter tudi ureditev Ferat. V kolikor bomo uspešni na razpisih bo pretežni del stroškov 
padel v naslednje leto. 

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 5.000 € 

Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za samostojne hiše na območju razpršene 
gradnje pripravljamo že deseto leto. Na ta način zbrana sredstva od okoljske dajatve, ki jo 
sedaj plačujejo vsi občani, nazaj namensko vračamo. 

Izgradnja osrednje čistilne naprave 100.000 € 

Izgradnja nove osrednje čistilne naprave za naselje Luče je praktično zaključena in ČN je v 
testnem obratovanju. Del financiranja investicije je bil prestavljen v letošnje leto in skupaj ne 
bo bistveno odstopal od pogodbene vrednosti. V kratkem bo urejena tudi okolica nove 
čistilne naprave, s čemer bo celoten kompleks Hočevarjeve njive še pridobil na vrednosti. 

Ureditev parka ob Savinji s pešpotmi 15.000 € 

Ta lepi kotiček naše občine, kjer se je tudi z udarniškim delom pred leti uredila pešpot od 
sotočja Lučnice in Savinje do 'vlcerske' koče na jezu, smo primerno uredili v sprehajalni park 
za domačine in obiskovalce. Park ob vlcerski bajti smo dopolnili z objekti naše lokalne 
kulturne dediščine v katerih je možen ogled poklicev iz naše preteklosti. Zraven je bila lani na 
ličnih panojih postavljena še zgodovinska razstava na prostem. Zaradi zelo dobrega odziva 
tako domačinov, kot obiskovalcev, bi radi v letu 2020 mini muzej na prostem še dopolnili z 
dvema, tremi manjšimi objekti (npr. kapelica, wc,…) in tako zaključili v funkcionalno celoto. 

Poleg tega bi s te postavke tudi pokrili stroške obnove nekaterih pešpoti v občini. 

Sofinanciranje zamenjave neekološkega ogrevanja 20.000 € 

Letos tretjič izvajamo sofinanciranje zamenjave neekološkega ogrevanja. Odziv je bil minuli 
dve leti kar dober. Tudi letos smo območje razširili na celotno občino, vendar le za tiste 
koristnike, ki tozadevnega sofinanciranja ne morejo koristiti iz drugih razpisov (kmetijstvo, 
malo gospodarstvo…). 



 12 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Priprava prostorskih dokumentov občine  30.000 € 

V letu 2020 nameravamo zaključiti pripravo občinskih prostorskih planov, kar je osnova za 
razvoj kraja v bodoče. V minulih letih je prišlo do marsikaterih sprememb, zato smo občane 
pozvali za morebitne nove pobude in vloge. Odziv je bil precej nad pričakovanji. Vse nove 
vloge se obdelujejo, kar pa zahteva veliko časa. 

Obnova vodovodnega omrežja Luče 10.000 € 

V letu 2020 nadaljujemo z iskanjem alternativnega vira za vodovodni sistem Luče, ker se pri 
obstoječem zajetju, kljub sanaciji, občasno pojavlja motnost vode. 

Nakup zemljišč (predkupna pravica, občinske ceste...) 100.000 € 

V proračunu predvidevamo rezervacijo sredstev za morebitni nakup parcel in uveljavljanje 
predkupne pravice ter tudi za nadaljevanje odkupa odmerjenih občinskih cest. Območje 
predkupne pravice ostaja enako kot v letu 2019. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Nabava potrebne medicinske opreme (nakup defibrilatorjev za zaselke) 7.000 € 

V zadnjih letih smo že nabavili kar nekaj defibrilatorjev, kar nadaljujemo tudi letos. Planira se 
nakup še treh za zaselke. Locirani pa bi bili 'pri Romanu', na Logu v Krnici in v Strugah.  

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Stroški kulturna dvorana (investicijsko vzdrževanje) 7.000 € 

Po 22-tih letih in intenzivni uporabi kulturne dvorane v zadnjih dveh letih tudi za potrebe 
telovadbe šolarjev, bomo letos namenili malo več sredstev za vzdrževanje dvorane (beljenje, 
sanacija poda, stropa, nekaterih stolov…). 

Izdelava Monografije o Lučah 8.000 € 

Kar nekaj let je zorela ideja o izvedbi projekta izdelave monografije našega kraja. Nekaj 
materiala je bilo že pripravljeno v minulih letih. Projekt bi radi v letu 2020 zaključili. 

Obnova zaščitne ograje ob igrišču 10.000 € 

Na igrišču za dvorano po zaključku del nameravamo zamenjati celotno staro dotrajano žično 
ograjo in jo nadomestiti z novo, nižjo (razen ob sosednjih objektih). Tako bo tudi rokometno 
igrišče dobilo novo podobo ob novi športni dvorani. 

Izgradnja športnega centra (z zunanjo ureditvijo) 677.000 € 

Izgradnja športnega centra je praktično zaključena, razen dokončne ureditve okolice, kar bo 
narejeno, ko bodo vremenske razmere dopuščale. Za letos planiran znesek je bil v dobršni 
meri že plačan. Finančno ostajamo v okvirih planiranih stroškov v skupni višini cca 2,4 mio€. 
Čakamo pa še na povrnitev dela investicije s strani EKO sklada, skladno s podpisano 
pogodbo. 
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IZOBRAŽEVANJE 

Investicijski transfer OŠ za obnovo in opremo 22.000 € 

Lani smo v poletnih mesecih uspešno izvedli adaptacijo novih razredov vrtca z izvedbo 
samostojnega vhoda za vrtec in ločenih garderob. V letošnjem letu pa planiramo še 
preureditev nekdanjega vrteškega razreda v prostor primeren za prvi razred. Investicija bi se 
izvedla prav tako v poletnih mesecih. Prav tako se planira še sofinanciranje nabave IKT 
opreme za projekt SIO 2020.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poleg zgoraj omenjenih večjih investicij bomo po sprejemu proračuna izvedli javne razpise za 
področje malega gospodarstva, kmetijstva, športa, kulture, ter sofinanciranja gradnje malih 
čistilnih naprav, sofinanciranje zamenjave neekološkega ogrevanja, kjer bodo občani lahko 
kandidirali za občinska sredstva po določenih namenih. Tudi v prihodnje nadaljujemo s 
sofinanciranjem izgradnje zajetij za požarno vodo. 

Podrobnejše postavke predlaganega proračuna pa so razvidne iz priloženih planov prihodkov 
in odhodkov proračuna Občine Luče. 
 
 
 
 
 
 

Priloge: 
- Plan prihodkov proračuna Občine Luče (2 strani) 
- Plan odhodkov proračuna Občine Luče (15 strani) 
- Kadrovski načrt Občine Luče za leto 2020 (1 stran) 
- Predlog Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2020 (4 strani) 

 
 
 
 
 
 

Občina Luče 
župan 

Ciril Rosc 
 


