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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 3.002.830 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 2.406.997 €

Med davki na dohodek je edini predvideni prihodek glavarina, ki je odstopljen davek (v skladu z zakonom je
prihodek državnega proračuna) s katerim se financirajo naloge občin. Občini se bo odstopljeni delež dohodnine
nakazoval tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna.
Znesek planirane dohodnine znaša 2.406.997,00 eurov, kar skupno znese 63,38% celotnih prihodkov.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 227.100 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se
zaračunajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi
davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij.

Od tega znašajo davki na nepremičnine -7030 205.000 €, . Tudi v letu 2017 se planira največ sredstev zbrati z
Nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih in pravnih oseb, ker davka na premoženje še verjetno ne
bo. V nadaljevanju so prikazani davki še na kontih kot v preteklem letu..

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 368.733 €

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z
uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni
prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine, vendar se le-ti praznijo v državni proračun. V to
kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davek od iger na srečo in na
igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in
storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev ( v to skupino se razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalne, požarne, turistične , itd)
Od tega znašajo davki na posebne storitve 7044 1.000 €, drugi davki na uporabo blaga in storitev 7047 pa 367.733
€, od tega so najvišja sredstva turistične takse v višini 300.000 €. Skupna vrednost postavke je 368.733 €.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 364.838 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 313.600 €

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij,
v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev
na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).
Sem spadajo, v največjem deležu, najemnine od poslovnih prostorov, prihodki od najemnin za stanovanja,
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najemnine za opremo od komunalne infrastrukture . V primerjavi s preteklim letom se povečujejo sredstva od
najemnin za komunalno infrastrukturo, zaradi vključitve vodvodnega omrežja med opremo in s tem povečanje
amortizacije. Skupaj se tako planirajo prihodki od premoženja 313.600,00 €.

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 2.500 €

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. V tej
postavki se zbirajo upravne takse, planirajo pa se v višini 2.500 €.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 3.600 €

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.
V tej postavki se zbirajo sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in sicer se planirajo v višini
3.600 €.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 45.138 €

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, kateri se planirajo v višini 25.000 €.
Skupna vrednost je 45.138,41€ in predstavlja 1,05% v skupnih prihodkih.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 913.151 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 473.364 €

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih
javnofinančnih investicij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov
socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev
iz drugih blagajn javnega financiranja.

Med ta sredstva spadajo nakazilo finančne izravnave, ki v letu 2017 znaša 28.471 €,ter sredstva iz državnega
proračuna za investicije. Planirajo se sredstva iz 23. člena v višini 109.893€, sredstva požarne takse 5.000 € ter
sredstva za sofinanciranje kolesarskega omrežja v višini 40.000 €, katera pa se morajo pridobiti še na razpisu. Prav
tako pa je občina prijavila plaz Zaborovec, za katerega predvideva delež državnih sredstev v višini 250.000 €.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

Vrednost: 439.787 €

Med transfernimi prihodki se planirajo sredstva, katera bo občina pridobila na osnovi razpisov, seveda če bodo
razpisi s strani države objavljeni.

Prihodki se planirajo za naslednjo investicijo:

- Center za promocijo Šmarsko-virštanjskih vin in drugih produktov (prijava že v teku)

-Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek

Občina bo imela za omenjeno investicijo pripravljeno vso dokumentacijo in zagotovljena lastna sredstva, tako da se
ob morebitnem razpisu lahko prijavi za sofinanciranje iz državnih in EU sredstev.
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Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 1.384.689 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 175.540 €

V postavki so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih. Največji delež odpade na plače in sicer 153.780 €,
regres za letni dopust znaša 8.780 €, povračilla stroškov prehrene in stroški prevoza na delo 14.260 €.

V tej postavki so zajete plače občinske uprave, komunalnih delavcev ter parav tako javna dela, katera se delno
sofinancirajo iz ZZRS.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 26.783 €

Prispevki so planirani v višini 26.783 €.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 1.107.106 €

V materialnih stroških so zajeti naslednji stroški: stroški pisarniškega materiala in storitev; stroški čiščenja;
naročnine na časopise in strokovno literaturo; Stroški oglaševalskih storitev in objav; Računalniške storitve in
vzdrževanje računalniških programov, računovodske in revizorske storitve; stroški elektrike, vode in komunalnih
storitev, telefona in poštnih storitev ter drugi mat. stroški, kateri se ne morejo razvrstiti v nobeno od navedenih.

Opomniti je potrebno, da so tu zajeti stroški občinske uprave, občinskega sveta, krajevnih skupnosti in društev.
Predvsem velik stroške predstavljajo materialni stroški - pisarniški mat., ker se vse kopira na občini in prav tako
poštne storitve. Te storitve se izvajajo za vse krajevne skupnosti, zato le-te omenjenih postavk v svojem proračunu
nimajo.

Še vedno pa je v postavki zajet največji delež stroškov pri tekočem vzdrževanju v višini 714.250 €. Sem spadajo vsi
stroški letnega in zimskega vzdrževanja cest, ostala vzdrževanja LC ter sanacija plazov.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 25.260 €

V postavki so zajeta plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov, kakor tudi obresti likvidnostnih kreditov, kateri
se najamejo med letom.

409 - Rezerve
Vrednost: 50.000 €

Za splošno proračunsko rezervacijo je namenjenih 5.000 € sredstev. Predvidena je za morebitne odhodke, ki niso
bili predvideni v času priprave proračuna in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Proračunska rezerva je predvidena v višini 45.000 €, namenjena pa je za odpravo posledic naravnih nesreč.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1.514.700 €
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410 - Subvencije
Vrednost: 15.000 €

V postavki so zajete subvencije v kmetijsktvu, katere se razdelijo na osnovi razpisa.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 821.600 €

Transferi sredstev posameznikom in gospodinjstvom vključujejo plačila, namenjena za tekočo porabo
posameznikom ali gospdinjstvom. Predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno oziroma
popolno nadomestilo za posebne vrste izdatkov (zdravstveno zavarovanje brezposelnih).

Sem štejejo tudi plačila, ki jih posamezniki sicer ne prejemajo neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti pri
plačilu storitev po nižjih cenah (doplačila za šolo v naravi).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 142.900 €

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo vrsto odhodka javnim in privatnim institucijam,
katerih cilj ni pridobitev dobička ampak je njihov namen javno koristen in dobrodelen.

Za navedene namene se planira 142.900 €.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 535.200 €

Konto je namenjen izkazovanju plačil storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim
izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna. Sredstva se planirajo v višini 535.200 €.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 1.293.010 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 1.293.010 €

Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev.

Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine in povečanje vrednosti opredmetenih in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilanci stanja občine.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 102.000 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

Vrednost: 87.000 €
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Investicijski transferi vključujejo odhodke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev: to je za nakup, obnovo ali gradnjo osnovnih sredstev ter za
investicijsko vzdrževanje in obnove.

Za razliko od investicijskih odhodkov investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine, pač pa
povečujejo realno premoženje prejemnikov teh sredstev.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 15.000 €

V navedeni podskupini konta so zajeti odhodki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni za gradnjo,
obnovo ali za investicijsko vzdrževanje.

Sredstva se namenjajo OŠ Podčetrtek in znašajo le 15.000 €, ker so investicijska vzdrževanja v šoli skoraj v celoti
že realizirana .
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 189.520 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 189.520 €

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga s
servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in
odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

Občina odplačuje dolgoročni kredit , kateri je bil najet pri SKB banki za vrtec. Mesečni obrok glavnice znaša
12.068,97 €.

Prav tako se odplačuje kredit Banke Celje d.d., kateri je bil najet za sofinanciranje investicij in se odplačuje v
višini 2.500,00 € mesečno.

Med odplačila kreditov spada še kredit Stanovanjskega sklada, kateri se odplačuje z najemnino in kredit podjetja
OKP za Tuncovec, kateri je bil najet v imenu vseh pet občin in ga občina plačuje v deležu in sicer nekaj manj kot
11%.
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 72.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunkse postavke zajema dejavnost občinskega sveta in župana

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalnih volitvah,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izvajanje osnovnih funkcij lokalne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Vrednost: 72.600 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji, kot izvoljeni predstavniki ljudstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje načrtovanih aktivnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 13.200 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Podčetrtek.
Podprogram vključuje sredstva za delovanje

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles, Zakon o sistemzu
plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetno in učinkovito delovanje Občinskega sveta.
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1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 16.200 €

01001 - STROŠKI OBČINSKEGA SVETA
Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je voljen s strani občanov. Za nemoteno delovanje občinskega sveta je potrebno zagotoviti sredstva, ki
se namenijo za izplačilo sejnin. Med drugimi odhodki so zajeti drugi materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles. Sredstva so
planirana na osnovi porabe sredstev iz preteklih let. V proračunskem letu se planira deset sej občinskega sveta.

01003 - STROŠKI ODBOROV
Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za povračilo stroškov sejnin odborom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina planiranih sredstev ostaja enaka in se ne povečuje.

01006 - FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zagotovljena sredstva za delovanje strank. Sredstva se delijo glede na število prejetih glasov na
lokalnih volitvah 2014 in se iz proračuna 2017 nameni enako kot v preteklem letu.

Sofinancirajo se naslednje stranke:

Stranka št. glasov Znesek financiranja v €

SDS 258 957,00

SD 131 486,00

DESUS 120 445,00

SLS 84 312,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lahko lokalna skupnost, v skladu s tem zaknom, financira
stranke.

Za vsako stranko, katera se financira iz občinskega proračuna, se pripravi pogodba in se pošlje stranki v podpis. V
primeru, da stranka podpisane pogodbe ne vrne, se znesek sredstev ne nakaže, ker se smatra da je odstopila od
pogodbe.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 59.400 €
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Opis podprograma

Program zajema sredstva za delovanje župana in podžupanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana.

Kazalec za merjenje zastavljenega cilja bi lahko predstavljala realizacija proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje dela župana in podžupana.

2000 - ŽUPAN
Vrednost: 59.400 €

01010 - PLAČE POKL. FUNK. IN NADOMEST. ZA OPR. FUNKC.
Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2017 bo župan opravljal funkcijo nepoklicno. V postavki so zajeta sredstva za plačilo nadomestila
županu in podžupanu. Hkrati pa je potrebno Slovenskim železnicam, kjer je župan redno zaposlen, pokriti tretjino
bruto županove plače.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plača župana in podžupana je določena na podlagi uvrstitve v plačilni razred, skladno z ZSPJS.

01011 - MAT. STROŠKI ZA FUNKCIONARJE
Vrednost: 23.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje funkcije župan potrebuje materialne stroške. Tu so zajeti stroški reprezentance, stroški telefona,
gorivo in popravila za službeni avto ter plačilo zavarovanja za avto in drugi operativni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Srestva se v primerjavi s preteklim letom ne povečujejo.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor
nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje nadzora delovanja občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za dosego dolgoročnega cilja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Podčetrtek, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles, Poslovnih NO Občine
Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nadzora delovanja Občine Podčetrtek in njenih neposrednih in
posrednih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za nemoteno delo nadzornega odbora.

3000 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 1.000 €

02004 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij - sejnina članom
nadzornega odbora in za morebitne materialne stroške. Nadzorni odbor je do sedaj v posameznem letu izvedel tri do
štiri nadzore in o svojih ugotovitvah podal poročilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se namenijo v enaki višini kot v preteklem letu.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Vrednost: 1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sodelovanje občine v okviru mednarodnih aktivnosti (sodelovanje s tujimi občinami in
medobčinska srečanja občanov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je aktivnejše sodelovanje s tujimi občinami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva povezana z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je aktivnejše sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje aktivnosti opredeljenih v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam
Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

03002 - OBMEJNO IN DRUGO SODELOVANJE OBČIN
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se financira medobčinsko sodelovanje občin. Tu gre predvsem za sodelovanje z občino iz Nemčije -
Fichtelberg ter sodelovanje z občinami sosednje Hrvaške in sodelovanje s pobrateno občino Divača.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjeni sporazumi o pobratenju občin.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

Vrednost: 35.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na
različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ažurno in kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava
Vrednost: 1.650 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za podelitev občinskih priznanj in nagrad.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k nadaljnjemu uspešnemu delu in podpora posebnim skupinam in
posameznikom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
Vrednost: 1.650 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih občine Podčetrtek.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k nadaljnjemu uspešnemu delu in podpora posebnim skupinam in
posameznikom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

04001 - OBČINSKE NAGRADE
Vrednost: 1.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za podelitev občinske nagrade in izdelavo občinskih priznanj in plaket.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev se v primerjavi s preteklim letom ne spreminja.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 34.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je gospodarna izvedba občinskih prireditev in občinskega praznika.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 27.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva, ki jih občina namenja za izvedbo prireditev oziroma se sredstva namenijo
društvom in drugim neprofitnim organizacijam za izvedbo prireditve, ki je tradicionalne narave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbuditi občane k druženju in ohranjanju naše kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje in sredstva za čimkvalitetnejše izvedbe prireditev s kulturmini in športnimi programi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

04009 - OBČINSKE PRIREDITVE IN OBČINSKI PRAZNIK
Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tradicionalne prireditve v občini se sofinancirajo iz občinskega proračuna. Tu gre za sofinanciranje Občinskega
praznika, pokrijejo se stroški pogostitve in drugi stroški, ki nastanejo pri sami organizaciji prireditev. V letu 2017 pa
se bo za ostale prireditvei n projekte, katere bodo izvajala društva izvedel javni poziv, na katerega se bodo lahko
prijavili vsi tisti, kateri se niso mogli prijaviti na druge razpise za sofinanciranje društev. Javni poziv bo odprt do
porabe sredstev, sredstva pa bo na osnovi meril delila komisija predvidoma enkrat mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za tekoče stroške se planirajo na osnovi izkušenj preteklih let, sredstva, katera bodo predmet razpisa pa so
v letošnjem letu oblikovana prvič in na osnovi odziva in prijav na javni razpis se bodo v naslednjih letih lahko
ustrezno korigirala.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK
Vrednost: 31.700 €
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040161 - PRIREDITVE OB PRAZNIKIH KS PODČETRTEK
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izvedbi tradicionalnih prireditev v krajevni skupnosti del stroškov pokrije tudi krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA
Vrednost: 23.500 €

040162 - PRIREDITVE OB PRAZNIKU KS P/M
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS pokrije del stroškov pri izvedbi posamezne prireditve v kraju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE
Vrednost: 10.000 €

040163 - PRIREDITVE OB PRAZNIKIH KS OLIMJE
Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izvedbi tradicionalnih prireditev v krajevni skupnosti del stroškov pokrije tudi krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ
Vrednost: 11.700 €

040164 - PRIREDITVE V KS VIRŠTANJ
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izvedbi tradicionalnih prireditev v krajevni skupnosti del stroškov pokrije tudi krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI
Vrednost: 13.000 €

040165 - PRIREDITVE V KS POLJE
Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izvedbi tradicionalnih prireditev v krajevni skupnosti del stroškov pokrije tudi krajevna skupnost.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 7.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine ter investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, za investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov v lasti občine in za investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zajeti v dolgoročnih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

04013 - UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSL. PROSTOROV
Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih
prostorov v lasti občine.

V letu 2017 se bodo izvedla potrebna vzdrževalna dela na občinski stavbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 309.218 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez, združenje občin in drugih oblik povezovanja
občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine Podčetrtek.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 Dejavnost občinske uprave
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 16.200 €

06001 - MEDOBČINSKO SODELOVANJE OBČIN
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški pogostitev ter drugi stroški, kateri so povezani z medobčinskim sodelovanjem občinskih
uprav in društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo na osnovi izkušenj preteklih let.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Vrednost: 40.300 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanje ožjih delov občin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotoviti pogoje za kvalitetno delovanje ožjih delov občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
Vrednost: 40.300 €
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Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti čimbolj optimalen in hkrati kvaliteten način delovanja ožjih delov občin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotovitev pogojev za izvedbo dolgoročnih ciljev.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK
Vrednost: 31.700 €

060051 - DELOVANJE KS PODČETRTEK
Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti tekoči stroški, predvsem stroški elektrike in drugi operativni stroški predstavljajo nekoliko višji
strošek. Med drugimi stroški je zajeta nagrada predsedniku KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA
Vrednost: 23.500 €

060052 - DELOVANJE KS PRISTAVA
Vrednost: 12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti tekoči stroški, predvsem stroški elektrike in drugi operativni stroški predstavljajo nekoliko višji
strošek. Med drugimi stroški je zajeta nagrada predsedniku KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE
Vrednost: 10.000 €

060053 - DELOVANJE KS OLIMJE
Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti tekoči stroški, predvsem stroški elektrike in drugi operativni stroški predstavljajo nekoliko višji
strošek. Med drugimi stroški je zajeta nagrada predsedniku KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ
Vrednost: 11.700 €

060054 - DELOVANJE KS VIRŠTANJ
Vrednost: 5.700 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti tekoči stroški, predvsem stroški elektrike in drugi operativni stroški predstavljajo nekoliko višji
strošek. Med drugimi stroški je zajeta nagrada predsedniku KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI
Vrednost: 13.000 €

060055 - DELOVNAJE KS POLJE
Vrednost: 4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti tekoči stroški, predvsem stroški elektrike in drugi operativni stroški predstavljajo nekoliko višji
strošek. Med drugimi stroški je zajeta nagrada predsedniku KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 265.918 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je strokovno delovanje občinske uprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je strokovno in kvalitetno delovanje občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občisnke uprave

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 256.418 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za plače, rezervo za odpravo nesorazmerij in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave. S tem posledično pa je povezana tudi
gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je dopolnjevanje znanja zaposlenih, tako z zagotovitvijo sredstev za izobraževanje, kot z nabavo strokovne
literature. Letni cilj pa je opredeljen v okviru dolgoročnega cilja.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

06007 - PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE
Vrednost: 125.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te postavke je zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi v skladu s predpisi ter
zagotavljanje tistega obsega nalog, ki je določen z zakonskimi določili in občinskimi predpisi. Za izvajanje upravnih
in strokovno-tehničnih nalog je na podlagi 1. odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi neposredno
zadolžena občinska uprava, ki je v skladu s številnimi predpisi dolžna izvajati naloge na zakonit, pravočasen in
kvaliteten način. Občinska uprava izvaja tudi nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost zadeve iz izvirne pristojnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plače se zaradi sproščenega napredovanja javnih uslužbencev za približno 2% povečujejo.

06009 - MATERIALNI STROŠKI
Vrednost: 130.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V materialnih stroških so zajeti naslednji stroški: stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški nakupa materiala
za čiščenje, naročnine na časopise , revije in strokovno literaturo, stroški oglaševalskih storitev in objav,
računalniške storitve in vzdrževanje računalniških programov, računovodske in revizijske storitve, stroški elektrike,
vode in komunalnih storitev, telefona in poštnih storitev, goriva ter vzdrževanje in popravila službenega vozila,
zavarovalne premije, plačila o pogodbah o delu, izdatki za strokovno izobraževanje, stroški notarja, bančnih storitev
in drugi odhodki, katere ne moremo razvrstiti v nobeno od navedenih. V tej postavki so zajeti stroški cenitev,
aranžerski material, novoletni promocijski material in drugo. Nekaj sredstev se namenja tudi za stroške pri izvajanju
investicij, katere ne moremo vključiti v projekt (varnostni načrt,..).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so v primerjavi s preteklim letom nekoliko višja. Pri tem pa je potrebno še enkrat povedati, da so med
materialnimi stroški zajeti stroški občinske uprave, občinskega sveta kakor tudi stroški krajevnih skupnosti in
društev, kateri lahko brezplačno kopirajo in tudi v imenu krajevnih skupnosti tudi pošiljajo pošto. Stroški papirja
in poštnih storitev so dejansko seštevek vseh teh stroškov.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

Vrednost: 9.500 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za pokrivanje tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme, investicije in
investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotoviti pogoje za strokovno
delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti primerno delovno okolje za zaposlene v dobrobit občanov.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

06011 - NAJEMNINA UPRAVNIH PROSTOROV
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop spadajo stroški najemnine za fotokopirni stroj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi ocene preteklega leta in dejstva, da je občina zaradi večjih potreb še dodatno najela
fotokopirni stroj s skenerjem.

06016 - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEV. UPRAVNIH PROSTOROV
Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanih treh računalnikov (že v celoti odpisani) se planira zamenjava le-teh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo na osnovi dobljenih predračunskih vrednosti.

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ
Vrednost: 11.700 €

060164 - INVESTICIJSKO VZDRŽEV. PROSTOROV KS VIRŠTANJ
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 137.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ocena ogroženosti, Načrt zaščite in reševanja v primeru potresa, Načrt zaščite in reševanja v primeru požara

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čimbolj učinkovito, hitro in kvalitetno izvajanje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 137.850 €

Opis glavnega programa

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema sredstva za varovanje pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter za varovanje pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje gasilskih enot.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je dodatno usposobiti in opremiti gasilske enote.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 11.050 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, opremljenost enot, redno delovanje
civilne zaščite ter sredstva za stalno pripravljenost.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih
skupnosti in cilj tega podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za doseganje dolgoročnih ciljev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

07002 - STROŠKI DELOVANJA ENOT IN SLUŽB CZ
Vrednost: 11.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje CZ se namenja za delovanje skupne službe za civilno zaščita in za stroške izobraževanja za
člane CZ. Sredstva za CZ ostajajo enaka. Drugih investicij se ne planira.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so usklajena in so planirana na osnovi realizacije v preteklih letih.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 126.800 €
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Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilskih enot, gasilskih društev in gasilskih zvez. Sredstva
so namenjena operativnemu delovanju ter investicijam v gasilske domove, gasilska vozila in gasilsko opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o financiranju občin, Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Protipožarna varnost je ena izmed zakonskih nalog, katere cilj je nuditi večjo pripravljenost v primeru požara in
drugih nesreč, hitrejšo in učinkovitejšo pomoč ob nesrečah. Nadalje je potrebno doseči čim večjo stopnjo
opremljenosti v skladu z določili Uredbe o merilih za organiziranje in opremljanje reševalnih enot. Naslednji cilj pa
je vzpodbujanje prostovoljnih dejavnosti, ki s svojim posredovanjem ob izrednih dogodkih lahko pripomorejo k
racionalnemu ukrepanju predvsem na lokalni ravni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je učinkovito in kakovostno izvajanje naloge opredeljene v okviru dolgoročnih ciljev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

07007 - DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV
Vrednost: 38.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za delovanje gasilskih društev. Vsako društvo dobi
za redno delovanje sredstva v višini 4.000 €, 400 € je rezerve. Za druge operativne odhodke pa se planirajo
sredstva v višini 3.400 € sredstva se namenijo pokrivanju stroškov skupnih občinskih gasilskih vaj, plačilu
zdravniških pregledov za gasilce,..

15.000 € sredstev se nameni kot lastni delež sredstev pri morebitnem razpisu za projekt Gasilci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Namenska sredstva ostanejo nespremenjena, povečala se je postavka zaradi planiranih sredstev rezerve za morebitno
prijavo na investicijo.

07008 - DEJAVNOST OBČINSKE GASILSKE ZVEZE
Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za delovanje Gasilske zveze, katera deluje za vse občane UE Šmarje. Financiranje
poteka po dvanajstinah, sredstva pa se namenjajo za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje
zveze. Sem spadajo funkcionalni izdatki, financiranje revije Gasilec (iz sredstev občine bo plačana letna naročnina
na revijo GASILEC za 124 naročnikov iz občine Podčetrtek in za strokovno literaturo, bilten, priročnike). V
primeru, d se bodo društva odločila, da zmanjšalo število revij, se bodo sredstva dodelila društvom. V tej postavki so
zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu,
zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine. Ključ za izračun je
število gasilskih vozil v občini. Občina Podčetrtek ima konec leta 2016 14 gasilskih vozil in 5 gasilskih domov.

V tej postavki so zajeti tudi stroški organiziranja tečajev za vodjo enote, tečaj za bolničarja, tečaj za strojnike,... Prav
tako bodo na Igu in Pekrah tudi izobraževanja za posamezne specialnosti . Posebno veliko zanimanje je za "dihalne
naprave" in tečaj gašenja notranjih požarov za katera rabijo gasilci tudi zelo zahtevni zdravniški pregled.

V letu 2017 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na
Debelem rtiču.

Prav tako zveza organizira gasilska tekmovanja na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane. Nekaj ekip se
udeleži tudi tekmovanj na regijskem, državnem tekmovanju.



Stran 31 od 84

Del sredstev se nameni tudi vzdrževanju UKV postaj, vzdrževanju pozivnikov, nakup akumulatorjev za baterije in
drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo enako kot v preteklem letu. V primeru, da se bodo društva dogovorila o zmanjšanju števila
revije Gasilec, se bodo ta sredstva nekoliko znižala, sredstva pa se bodo namenila posameznemu društvu za tekoče

delovanje.

07009 - SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME (POŽARNI SKLAD)
Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 nobeno društvo ne praznuje obletnice delovanja, zato se vsakemu društvu v občini nameni za
investicijsko vzdrževanje opreme 6.000 €. Ker pa v letu 2018 praznujeta obletnico dva društva, se PGD Imeno,
kateri nabavljajo nov gasilski avto sredstva namenijo že v letu 2017 in sicer 30.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0002

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za financiranje nalog na področju notranje in prometne varnosti

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim večja varnost in osveščenost udeležencev cestnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjo varnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 1.500 €
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Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je vzgoja mladih za večjo varnost v prometu ter boljša osveščenost otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

08001 - DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Planirajo se
sredstva za nabavo strokovne literature, rumenih rutic, kresničk,...Tudi letos se del sredstev namenja za
sofinanciranje prevoza predšolskih otrok na letališče Brnik, katerega ogled organizira Policijska postaja Šmarje v
sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Drugi projekt pa je enodnevni najem programa
Jumicar - program preventivne vzgoje v prometu, kjer se otroci preizkusijo v vožnji na za njih pripravljenem
poligonu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 235.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju
podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je podpora izvajanju kmetijske dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 224.750 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij in ukrepe za stabilizacijo trga.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 218.750 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

11004 - Center za promocijo Šmarsko-virštanjskih vin in drugih produktov
Vrednost: 199.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je zaradi težje gospodarske situacije drugih udeležencev samo delno urejala projektna
dokumentacija za objekt Center za promocijo Šmarsko-Virštanjskih vin in ostalih produktov na Virštanju.

Ker se planira prijava, se sredstva za investicijo ohranjajo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-14-0001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11005 - DRUGI STROŠKI KMETIJSTVO
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za pokrivanje stroškov, kateri niso zajeti med ostalimi ukrepi, kateri se razpisujejo,
spadajo pa na področje kmetijske dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11008 - NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU
Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo subvencij kmetom - kot državna pomoč, katera se deli na osnovi
izvedenega razpisa. Sredstva se povečujejo, ker se je zaradi neurja v preteklih letih sprožilo precej plazov na
kmetijskih zemljiščih, katere je potrebno sanirati.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev kmetijske proizvodnje ter
zagotavljanje primernega dohodka za kmete

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S temi ukrepi občina želi kmetom omogočiti doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
skladno z ustreznimi uredbami skupnosti, utrjevanje tržnega položaja kmetov, izboljšanje dohodkovnega položaja
kmetov, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

11006 - PODPORA INTERESNEMU POVEZOVANJU - DRUŠTVA
Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi razpisa se sredstva delijo med društva, katera delujejo na območju občine Podčetrtek ali delujejo tudi v
drugi občini in imajo vključene člane iz občine Podčetrtek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva ostajajo enaka višini preteklega leta.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

Vsebuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 3.000 €
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Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za oskrbo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

11010 - ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam zagotovitev zavetišča oziroma najem boksa za zapuščene živali. Občina je že
v letu 2016 imela sklenjeno pogodbo z Veterinarsko bolnico Brežice, boksa za živali pa zaradi malega števila
registriranih psov ne potrebuje.

Z Veterinarsko bolnico se dogovarjamo, da bi v letu 2017 pristopili s sofinanciranju sterilizacije mačk, kar bi
dolgoročno pomenilo zmanjšanje prostoživečih mačk na območju občine Podčetrtek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Načrtno in sistematsko urejanje vseh gozdnih cest.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj vzdrževanja gozdnih cest je: ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, izboljšanje čistosti
zraka, ohranitev primerne gozdnatosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev poseljenosti in
kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

11011 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gozdne ceste imajo po zakonu o gozdovih javni značaj, zato se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina
potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS je neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po
določilih zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. Preostali delež sofinancira lokalna skupnost iz
proračunskih sredstev, nekaj pa sofinancira še Ministrstvo za kmetijstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

Vrednost: 813.643 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke ter vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1303 Železniški promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 813.643 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo
občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje razvoja prometne infrastrukture in večje varnosti udeležencev v prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa
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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 682.943 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o izvajanju zimske
službe v Občini Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je večja varnost udeležencev v cestnem prometu in zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v
zimskem času.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je redno vzdrževanje cestnega omrežja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

13001 - VZDRŽEVANJE LC (LETNO POG. IN ZIMSKA SLUŽBA)
Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VZDRŽEVANJE

Glede na 39. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) delimo ceste na državne in občinske ceste.
Občinske ceste so v upravljanju občine.

Glede na 4. člen Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (uradni list RS, št. 49/97) so občinske ceste, javne
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Občinske ceste se kategorizirajo na:

lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij
ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;

javne poti, s skrajšano oznako JP, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo
predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste
in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobne).

V Občini Podčetrtek imamo 91,766 km lokalnih cest (LC), 76,967 km javnih poti (JP) in 7,6 km kolesarskih poti.

Zimsko vzdrževanje

Obseg zimskega vzdrževanja je razdeljen v dva (2) sklopa.

V prvem sklopu je 77,217km lokalnih cest (LC), 76,967 javnih poti (JP) in 7,6km kolesarskih poti.

V drugem sklopu je 13,386 km je lokalnih cest.

Zimsko vzdrževanje pomeni vzdrževanje prevoznosti cest. Da je prevoznost zagotovljena, se šteje, če višina snega
na cestah I. in II. prednostnega razreda( avtoceste, glavne in regionalne ceste), ne presega 10 cm snega, na drugih
cestah pa 15cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Prevoznost cest se zagotavlja s pluženjem, posipanjem, nakladanjem snega in odvozom na deponijo

Letno vzdrževanje

Glede na 33. člen Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS 62/1998), so dela ki so neodložljiva in bi opustitev le teh lahko ogrozilo cesto in varnost prometa na
njej, naslednja:

-pregledniška služba

-krpanje udarnih jam

-odstranitev materiala na brežinah
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-označitev ovir na cesti

-vzpostavitev prevoznosti in čiščenje ceste po izrednem dogodku

Dela ki so potrebna in se izvajajo skladno z roki pa so naslednja:

-čiščenje, popravila poškodb zaradi spomladanske odjuge

-gramoziranje

-čiščenje utrjevanje in uravnavanje bankin

.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13003 - OSTALO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev se namenja tudi za ostalo vzdrževanje občinskih cest. Občina bo po vseh krajevnih skupnostih izvajala
košnjo bankin od cestah in druga potrebna vzdrževanja, katera so potrebna ob vsakršnem večjem nalivu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

130031 - PROMETNA SIGNALIZACIJA
Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nabavo prometnih znakov in druge ustrezne prometne signalizacije. Sredstva ostajajo enaka
kot v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

130032 - REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI
PODČETRTEK

Vrednost: 110.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi sofinanciranja iz 23. člena želi občina  sredstva nameniti za rekonstrukcijo in adaptacijo  dveh cest in
sicer:

- Rekonstrukcija  LC Jerčin - Vidovica

- Rekonstrukcija dela ceste v Roginski gorci

Skupaj za obe cesti se bo izvedel razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-15-0007
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13005 - SANACIJE CEST PLAZOV PO NEURJU
Vrednost: 290.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi večjih neurij in neugodnih vremenskih razmer, se v občini pojavlja vedno več plazov, ki ogrožajo predvsem
cestno infrastrukturo. Manjše plaze poskušamo sanirati čimprej in sredstev rezerv, pri večjih plazovih kot je ta Plaz
Zaborovec Olimje pa bomo poskušali sanacijo izvesti s pomočjo državnih sredstev. Državna sredstva se planirajo v
višini 250.000 €, lastni delež pa v višini 25.000 €. 15.000 € se nameni z a potrebno projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA
Vrednost: 23.500 €

130012 - VZDRŽEVANJE CEST KS PRISTAVA
Vrednost: 6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE
Vrednost: 10.000 €

130013 - VZDRŽEVANJE CEST KS OLIMJE
Vrednost: 3.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI
Vrednost: 13.000 €

130015 - VZDRŽEVANJE CEST V KS POLJE
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 112.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izgradnjo kolesarskih stez, cestno prometne signalizacije ter zagotovitev ustreznih
pogojev za izvedbo investicij (projektna dokumentacija,, nakup zemljišč,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa



Stran 40 od 84

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izboljšati dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi in zagotoviti varnost na
kolesarskih poteh.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izgradnja kolesarskih stez.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

130042 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se planirajo sredstva za dokončno odmere in poravnavo stroškov odkupa zemljišč za že izvedene
investicije na območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

130058 - Pločnik Sv. Ema
Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kod delež sofinanciranja izgradnje pločnika Sv. Ema se nameni občinski delež v višini 50.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-16-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

130059 - ZAVIJALNI PAS PRISTAVA
Vrednost: 32.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Podčetrtek je že sprejela sklep o sofinanciranju Zavijalnega pasa v naselju Pristava, vendar pa se bo plačilo
in izvedba investicije premaknilo v leto 2017, zato se tu planirajo sredstva. Z Ministrstvom za infrastrukturo je že
bila sklenjena pogodba o deležu sofinanciranja v višini 32.696,17 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-16-0010

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

130060 - Izgradnja kol. stez: Sela-Dobležiče in Sodna vas-Loka
Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za odkup zemljišč in za projektno dokumentacijo za Izgradnjo kolesarskih stez Sela -
Dobležiče in Sodna vas - Loka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-16-0011

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 18.000 €
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Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

13040 - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za popravilo in ustrezne menjave žarnic na javni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 308.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s področja pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti, promocije občine ter
razvoj turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 11.500 €

Opis glavnega programa

Program zagotavlja sredstva za razvoj malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 11.500 €

Opis podprograma

V podprogramu se zagotavljajo sredstva za pospeševanje malega gospodarstva, sredstva pa so namenjena RA Sotla,
katera izvaja izobraževanja , usposabljanja, svetovalne storitve in promocijske aktivnosti s področja malega
gospodarstva.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je pospeševanje malega gospodarstva na celotnem območju občine Podčetrtek. Ker smo turistična
občina, se aktivnosti odvijajo pretežno v tej smeti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

14002 - DELOVANJE OBČINSKIH IN MEDOBČ. SKLADOV ZA GOSP.
Vrednost: 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva gre predvsem za pogodbe povezane z Razvojno agencijo Sotla, katera
pripravlja razvojne programe (Razvojni program podeželja) in druge projekte.

Na področju podjetništva bodo v letu 2015 še vedno izvajali storitve VEM točke, kljub temu da se ukinja
sofinanciranje VEM točke s strani MGRT. V ta namen želijo, da se ta sredstva zagotovijo s strani občin. Na našo
občino v tem primeru odpade znesek v višini 2.200 €. Storitve VEM zajemajo:

- brezplačno podjetniško informiranje in svetovanje podjetnikom na lokaciji v Šmarju ali na terenu (mobilno
svetovanje);

-brezplačno svetovanje v zvezi z registracijo dejavnosti samostojnih podjetnikov in enostavnih gospodarskih družb
d.o.o.;

- zagotavljanje drugih podpornih storitev za potrebe podjetništva (izvedba podjetniških delavnic za mlade,
brezposelne in druge ciljne skupine, promocija podjetništva v lokalnem okolju in širše, povezovanje podjetniške
iniciative v skupne projekte ipd.).

Iz te postavke se na osnovi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju sofinancira še RASR Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo več kot v preteklem letu.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 297.300 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z ustrezno promocijo povečati število turističnih obiskovalcev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni načrt je zagotoviti strokovno izvajanje aktivnosti v okviru programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
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14039001 - Promocija občine
Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Program zajema sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pospeševanje in podpora gospodarskim dejavnostim, promocija ter razvoj turizma in gospodarstva
ter promocija malega gospodarstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

14005 - PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIREDITVE (TURIZEM)
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vloženimi sredstvi se planira povečati prepoznavnost občine in spodbujati razvoj turizma na celotnem območju
občine. To pomeni oblikovanje celovite turistične ponudbe, spodbujanje turistične infrastrukture, informiranje
obiskovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

140052 - DRSALIŠČE
Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V povezavi s Turizmom Podčetrtek GIZ, bo občina konec leta 2016 prvič uredila drsališče na šolskem igrišču.
Celotno organizacijo prireditev v tem obdobju bodo izvajali Turizem Podčetrtek, občina je zagotovila sredstva za
najem drsališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 272.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za spodbujanje razvoja turizma in sofinanciranje turističnih projektov, sredstva za
sofinanciranje programov turističnih društev ter hortikulturno urejanje kraja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini
Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je razširiti turistično ponudbo in s tem pospešiti razvoj turizma v občini.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

140053 - KOLESARSKO OMREŽJE
Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo poskušala pridobiti delež sofinanciranja za ureditev daljinskih kolesarskih stez.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-15-0010

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14008 - SOFINANCIRANJE PROGRAMA TURISTIČNIH DRUŠTEV
Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se društvom delijo na osnovi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev ostaja nespremenjena.

14009 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROJEKTOV
Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki se sofinancirajo turistični projekti, katere izvaja Turizem Podčetrtek GIZ.V subregiji CELJSKO so
bili upravičeni do pridobitve 400.000 EUR za destinacijo DEŽELA CELJSKA v kateri je 21 občin iz subregij
Osrednje Celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Kozjansko & Obsotelje.
Skupna vrednost projekta: 800.000 EUR (z DDV).
Sofinancerski delež s strani ministrstva je 50%, 50% lastna sredstva. UO RDO Celjsko je sprejel sklep o
sofinanciranju lastnega deleža v višini 400.000 EUR po ključu:
60% občine (21 občin)
40% turistično gospodarstvo terme in zdravilišča.

Turistično gospodarstvo predstavljajo:
Terme Olimia, Unitur program Turizem Thermana Laško, Terme Dobrna in skupina Rogaška Slatina.
Ključ delitve sofinanciranja za turistično gospodarstvo je: število ustvarjenih nočitev v letu 2009.

V letu 2017 odpade na občino Podčetrtek 4.000 €.

Že v letu  2016 se je del sredstev namenilo za Razgledni stolp na Rudnici, ker se investicija še ni začela, se sredstva
prenašajo v leto 2017. Za celotno investicijo se namenja 40.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0011

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

140091 - PARKOVNI GOZD
Vrednost: 8.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14010 - VONARSKO JEZERO
Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da se bo Vonarsko jezero vključilo v skupno investicijo z Rogaško Slatino ob sofinanciranju države in EU sredstev,
je potrebno pripraviti že ustrezno dokumentacijo, za katero se je v letu 2016 namenilo 16.600€. Sama investicija bo
zavedena v NRP  ko bo podpisan dogovor, investicija pa se bo po predvidevanjih pričela v letu 2018. V letu 2017 se
namenja še 20.000 € za projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-15-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14011 - HORTIKULTURA IN TURISTIČNE POTI V OBČINI
Vrednost: 20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za urejanje zelenic - dvakrat letno zasaditev in stroški vzdrževanja . Med drugimi
odhodki so zajeti stroški nabave potrošnega materiala za urejanje zelenic in cvetličnih gred, katere izvajajo delavci
komunale in javni delavci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14013 - SOFINANCIRANJE TURISTIČNO INFORMAC. DEJAVNOSTI
Vrednost: 61.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje informacijske dejavnosti, ki jo izvaja Turizem Podčetrtek GIZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14016 - VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV
Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti materialni stroški vzdrževanja krožišča v Podčetrtku in drugih turističnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14035 - IZGRADNJA ELEKTRIČNIH POLNILNIC
Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se bo prijavila na razpis za Izgradnjo električnih polnilnic za avtomobile, katerih delež sofinanciranja je 100
%.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 441.075 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega naloge s področja varovanja okolja ter varovanja naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zmanjšanje onesnaževanja okolja ter večja ozaveščenost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 441.075 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 23.480 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sanacijo odlagališč, čistilne akcije ter gradnjo in vzdrževanje odlagališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvedbo nalog podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €
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15001 - INV. IN INV. VZDR. ODLAGALIŠČ KOM. ODPADKOV
Vrednost: 18.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za investicijo odlagališča Tuncovec, katero izvaja podjetje OKP. Sredstva se krijejo iz zbrane
najemnine, katero plačuje podjetje, ker ima v najemu našo infrastrukturno opremo in znašajo 6.480eurov. Prav tako
pa se iz zbrane najemnine za infrastrukturo , katero s katero razpolaga CERO Celje na drugi strani pokrivajo stroški
z tem odlagališčem. v višini 12.000,00 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0013

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15002 - STROŠKI KOMUNALNEGA VZDRŽEVANJA
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med te stroške spadajo razni stroški električne energije za čistilne naprave, katere še niso prenesene v upravljanje
podjetju OKP, so v fazi poskusnega obratovanja. Med druge odhodke pa spadajo  stroški  nabave materialov za
kom. Vzdrževanje, predvsem za potrebe komunalnih delavcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 417.595 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za gradnjo čistilne naprave in kanalizacijskih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto okolja občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

15007 - INVESTICIJE V KANALIZACIJE
Vrednost: 31.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev v višini 5.000 eurov se bo namenil (na osnovi razpisa) za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

Sredstva v višini 26.400 € se namenijo za investicije in vzdrževalna dela OKP na kanalizacijah .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0014
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

150071 - IZGRADNJA ČN IN KOLEKTORJA PODČETRTEK
Vrednost: 326.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med najpomembnejšimi investicijami v prihodnjih letih je vsekakor ostala Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek.
Občina bo poskušala za investicijo pridobiti tudi EU sredstva, kar se planira v postavki, razvidno pa je v NRP. V
letu 2017 se namenja lastnih sredstev v višini 76.195 € ter delež EU sredstev v višini 250.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-15-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

150072 - IZGRADNJA KANALIZACIJE ŠKOFJA GORA
Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo Kanalizacije Škofja gora bi zaključili kanalizacijski sistem na pretežnem delu naselja Podčetrtek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-16-0005

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

150081 - KOLEKTOR IN ZAGON ČN SV. EMA
Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za prestavitev kolektorja in sam zagon ČN Sv. Ema, katero kanalizacijsko omrežje je bilo
končano v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-16-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 363.453 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 35.480 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in sredstva za prostorsko
načrtovanje

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 5.480 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev katastra komunalnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je vzpostavitev ustreznega katastra komunalnih naprav.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

16003 - Financiranje katastra kom. Naprav
Vrednost: 5.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine morajo na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti zagotavljati sredstva za
izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.
Zato se v proračunu občine planirajo sredstva za investicijo, katero izvaja podjetje OKP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dokončanje Prostorske strategije občine in prostorskega reda.
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Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

16004 - PROSTORSKI DOKUMENTI
Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostorska zakonodaja nalaga pripravljavcem (občinam) prostorskih dokumentov, da v postopek priprave tako
strateških kot izvedbenih prostorskih aktov, vključijo vse pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo svoje
smernice in zahteve k načrtovanju. Nemalokrat pa le-ti občinam naložijo izdelavo posebnih in dodatnih strokovnih
podlag in študij kot obvezne priloge pri izdelavi posameznih prostorskih aktov.
Tako je bilo Občini Podčetrtek naloženo da mora pripraviti okoljsko poročilo, ki je bilo izdelano posredovano v
pregled na Direktorat za okolje. Od tam smo dobili nadaljnja navodila, da so nekatera nova območja, ki so
predvidena za pozidavo umeščena na poplavna območja. Zato nam je bilo predlagano, v kolikor želimo da se ta
območja širijo, moramo izdelati karte poplavnih nevarnosti.
Izdelava kart poplavnih nevarnosti je bila narejena v letu 2015 v višini  21.000,00 €.

V letu 2016 priprava OPN še ni bila končana , zato se prenaša v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0019

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 290.473 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč, urejanje objektov za rekreacijo, praznično urejanje
naselij ter za druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 102.380 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti pitno vodo vsem občanom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog za dosego dolgoročnega cilja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

16031 - IZGRADNJA VODOVODOV
Vrednost: 102.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta samo sredstva, katera se namenjajo podjetju OKP za vzdrževanja na vodovodnem omrežju.
Sredstva se pokrivajo iz najemnine za komunalno infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 20.050 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je strokovno izvajanje nalog v okviru podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je urejanje pokopališč.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK
Vrednost: 31.700 €

160071 - UREJANJE POKOPALIŠČ KS PODČETRTEK
Vrednost: 14.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi zbranih sredstev od najemnin za grobove se letno izvajajo vzdrževalna dela na pokopališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA
Vrednost: 23.500 €

160072 - UREJANJE POKOPALIŠČ KS P/M
Vrednost: 1.600 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE
Vrednost: 10.000 €

160073 - UREJANJE POKOPALIŠČ KS OLIMJE
Vrednost: 1.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI
Vrednost: 13.000 €

160075 - UREJANJE POKOPALIŠČ KS POLJE
Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039003 - Objekti za rekreacijo
Vrednost: 70.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje objektov za rekreacijo (športna igrišča) ter obnova in investicijsko
vzdrževanje le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim boljše pogoje vsem občanom za izvajanje nalog v okviru podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

16033 - POSODOBITEV ŠP. IGR. P/M S POM. STAVBO ZA ŠPORT
Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija Posodobitev šp. igr. v Pristavi s pomožno stavbo za šport se zaradi še nezapadlih računov prenaša v leto
2017. Prav zaradi tega se je tudi v primerjavi z osnutkom preneslo več sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-14-0004
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Vrednost: 98.043 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvajanje javnih del na področju komunale ter pokriva redne zaposlitve na področju
komunale.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je redno zaposlenega delavca strokovno usposobiti, da izvaja nadzor nad potrebnim komunalnim
urejanjem po celotni občini s pomočjo delavcev v javnih delih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim uspešnejša izvedba del s pomočjo delavcev v javnih delih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

16013 - JAVNA DELA NA PODROČJU KOMUNALE
Vrednost: 51.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je prijavila na razpis za javna dela. V primeru, da se bodo le-ta odobrila, se planira zaposlitev za 3 delavce
tudi iz tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16014 - PLAČE ZAPOSLENIH KOMUNALA
Vrednost: 29.953 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pokrivajo redno zaposlitev na področju komunale. Zelo pomembno je, da eden zaposleni delavec lahko
spremlja delo javnih delavcev in jih ustrezno razporeja po celotnem območju občine. Iz te postavke se pokriva še
plača delavke za čiščenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16016 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje medobčinskega redarja in inšpektorja se zagotavljajo sredstva za njihove plače in mat. stroške v deležu
20%, kolikor odpade na našo občino, občini Rogaška Slatina. Del sredstev dobi občina povrnjenih s strani
ministrstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 17.500 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za vzdrževanje in upravljanje z občinskimi stanovanji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje kvalitete najemniških stanovanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enak dolgoročnemu cilju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Vrednost: 17.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena vzdrževanju stanovanjskih objektov v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je iz prostih sredstev od zbranih najemnin čimbolj sprotno urejati stanovanja in jih ustrezno
vzdrževati.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj se ureditev najpotrebnejšega na stanovanjih v okviru razpoložljivih sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

16022 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDR. NEPROFITNIH NAJ. STANO
Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja občanom najem primernega stanovanja ter ustrezno vzdrževanje teh stanovanj. V letu 2017 se
večjih investicij v stanovanjsko gradnjo ne planira. V stanovanjih, katera ima v upravljanju Atrij, se redno izvajajo
potrebna vzdrževalna dela. Upravljanje v stanovanjskih blokih v Slakah, pa je v polovici leta 2016 na pobudo
stanovalcev prevzel Domtim upravljanje nepremičnin d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 20.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za urejanje občinskih zemljišč.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje kmetijskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za urejanje občinskih zemljišč , predvsem gre za geodetske odmere.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

16026 - GEODETSKE ZADEVE (UREJANJE ZEMLJIŠČ,..)
Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi velikih potreb po ureditvi odmere zemljišč, predvsem pri odstopljenih zemljiščih za ceste in kolesarske steze,
so se stroški geodetskih storitev zelo povečali. Enako se planira tudi v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova je realizacija leta 2013.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 58.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega ter bolnišničnega zdravstva in na področju lekarniške
dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ustvariti pogoje za nemoteno izvajanje programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 58.000 €
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Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva ter mrliško ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 54.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plačilo prispevkov za brezposelne ter za logopedsko službo in sofinanciranje na
področju zdravstvenega varstva občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti nujno zdravstveno pomoč posameznikom ter osnovno zdravstveno zavarovanje
brezposelnim.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

17006 - DEŽURNE SLUŽBE NA PODR. ZDRAV. VARSTVA
Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že od leta 2009 je ZD Šmarje vzpostavil nov model izvajanja dežurne službe, kateri se je v nadaljevanju izkazal kot
zelo pozitiven. Na podlagi posredovanih podatkov ZD Šmarje višina sredstev iz preteklega leta zadostuje za
pokrivanje stroškov izvajanja dežurne
službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

17007 - PRISPEVEK ZA BREZPOSELNE
Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občinam nalaga obveznosti prijavljanja zdravstvenega
zavarovanja tistih oseb, državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini, ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo
pridobiti statusa zavarovanca, razen po iz 21. točke 15. člena ZZVZZ. To so brezposelne osebe, ki ne prejemajo
nadomestila ali denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje. Na višino pavšalnega prispevka na zavarovanca, ki ga
določa ZZZS, niti na rast povprečnega mesečnega števila zavarovancev občina ne more vplivati.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo glede na realizacijo leta 2013.

17010 - LOGOPEDSKA SLUŽBA
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo in potrebujejo pomoč logopeda, občina sofinancira le-tega. Logopedinja je
zaposlena pri III. OŠ Rogaška Slatina, vse občine pa pokrivamo stroške po deležu vključenih otrok iz posamezne
občine. Število otrok, ki potrebujejo pomoč logopeda narašča, vendar ni zadostnega števila strokovnega kadra, ki bi
lahko pokril vse potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

17012 - Sofinanciranje zdravstvene kolonije otrok
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto Rdeči križ Šmarje pri Jelšah organizira zdravstveno kolonijo za otroke, kateri imajo zdravstvene težave.
Otroke priporoči strokovna zdravstvena služba. Občina pokrije del stroškov, tako da je letovanje dostopno tudi
otrokom, ki izhajajo iz finančno šibkejših družin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

17013 - NABAVA DEFIBRILATORJEV
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je občina nabavila večino defibrilatorjev po občini in prav tako izvedla izobraževanja. V letu 2017 se
planira nabava še enega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške mrliško ogledne službe. V okviru mrliško ogledne službe je občina dolžna kriti račune
za opravljene mrliške oglede in sanitarne obdukcije. Kriti mora tudi stroške odvoza umrlih s kraja nesreče, ki
zajemajo plačilo računov za prevoz umrlih na klic policije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enako dolgoročnemu cilju. Letno se sredstva planirajo na osnovi ocene preteklega leta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €
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17008 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za mrliško ogledno službo se planirajo v višini 4.000 eurov.

Podprogram zajema stroške mrliško ogledne službe. V okviru mrliško ogledne službe je občina dolžna kriti račune
za opravljene mrliške oglede in sanitarne obdukcije. Kriti mora tudi stroške odvoza umrlih s kraja nesreče, ki
zajemajo plačilo računov za prevoz umrlih na klic policije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 291.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programov za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije...)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program športa

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ustvariti pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, varstvo kulturne dediščine, vzdrževati obstoječe
športne objekte

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasovne dejavnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 1.900 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vzpostavitev učinkovitega sistema za ohranjanje kulturne dediščine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 1.900 €
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Opis podprograma

Podprogram predstavlja skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lasnica dolžna vzdrževati in skrbeti zanje. V programu so zajeta
tudi sredstva za zavarovanje kulturnih spomenikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je plačilo zavarovanja za kulturni spomenik.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18002 - OBNOVA ZAŠČITENIH IN DRUGIH KULT. SPOMENIKOV
Vrednost: 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v tej postavki namenjajo za stroške zavarovanja kulturnih spomenikov - samostan Olimje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 117.950 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi zajemajo sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, za umetniške programe ter druge
programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 96.500 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, kot dislocirane enote, v občini Podčetrtek. Sredstva se
zagotavljajo za materialne stroške in za nakup knjižnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter drugih
storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni načrt je zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice in sredstev za dodaten nakup knjižnega gradiva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18013 - DEJAVNOST KNJIŽNICE
Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev se sofinancira dejavnost Knjižnice Šmarje pri Jelšah, katera izvaja knjižnično dejavnost v naši občini.
Knjižnica je odprta 3 krat na teden, tako da je omogočeno vsem občanom, da imajo dostop do knjižnega gradiva.

Stroški se namenjajo za pokritje materialnih stroškov v enoti Podčetrtek in sicer za stroške telefona, ogrevanja,
vodarine, čiščenja prostorov, plače zaposlenega (s spremembo palačne lestvice po ZSPJS, ki je stopil ponovno v
veljavo od 1.9.2016, se le-te nekoliko povečujejo, prav tako pa gre za uvrstitev delavke v višji plačilni razred zaradi
pridobljene izobrazbe), nadomeščanje po pogodbi, stroški dela osrednje knižnice z materialnimi stroški, stroški
materiala za organizacijo otroških delavnic in potopisnih predavanj ter za nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški se nekoliko povečujejo..

18014 - NAKUP KNJIG ZA SPL. KNJIŽNICO
Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nakup knjig za dislociran oddelek knjižnice v Podčetrtku.

V prilogi je priložen podrobno poročilo o nakupu gradiva v enoti Podčetrtek za leto 2016. Med leti se znesek
nakupov ohranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18025 - SANACIJA IN UREDITEV PROSTOROV KNJIŽNICE
Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi vlage v knjižnici, je potrebno v letu 2017 izvesti potrebno sanacijo, ker se v nasprotnem primeru knjige
preveč uničujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-16-0009

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 20.800 €
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Opis podprograma

Program obsega sredstva za ljubiteljsko kulturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini
Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je predvsem povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18015 - KULTURA REZERVA
Vrednost: 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev se namenja za sofinanciranje priprav otroškega in mladinskega pevskega zbora, iz te postavke pa se
pokrivajo tudi stroški, ki niso zajeti pri nobeni postavki pri kulturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18020 - SOFINANCIRANJE SKLADA LJUB. KULT. DEJAVNOSTI
Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru bivše šmarske občine deluje Sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti, kateri spremlja delovanje društev s
področja kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se v primerjavi s preteklim letom povečujejo, ker Sklad z novim vodstvom deluje boljše in preglednejše.

18023 - PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV
Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi izvedenega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 650 €

Opis podprograma

V podprogramu so namenjena sredstva občanom za sofinanciranje abonmajev ter sofinanciranje kulturnih prireditev
za otroke.
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Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti čim večjemu številu občanov, da si lahko ogledajo kulturne prireditve in predstave, predvsem pa s tem
seznaniti že otroke v vrtcu in osnovi šoli.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enak dolgoročnemu planu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18031 - SOFINANCIRANJE ABONMAJEV IN DRUGIH PRIREDITEV
Vrednost: 650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira občanom nakup abonmajske karte za gledališke predstave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 3.250 €

Opis glavnega programa

Program podpore posebnim skupinam zajema sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih
posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Vrednost: 850 €

Opis podprograma

Sredstva iz podprograma se namenjajo za sofinanciranje veteranskih društev, katera delujejo tudi v naši občini.
Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za delovanje veteranskih društev in ohraniti spomin na NOB

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni načrt je enak dolgoročnemu.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18035 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV - VETERANI,
BORCI

Vrednost: 850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 2.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno vključevanje starejših občanov v organizirane skupnosti, kater jim lahko nudijo
kulturne prireditve in druženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni načrt je enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18039 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV UPOKOJENSKIH DRUŠTEV
Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 168.800 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbuditi razvoj športa in razne oblike dela z mladimi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje aktivnosti s področja programa.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa
Vrednost: 166.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za spodbujanje športa, posameznih športnih panog, društev, športne rekreacije in
razvoja športne vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim večje število ljudi vključiti v športne aktivnosti ter tako popularizirati zdrav način življenja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo športnih programov in športnih aktivnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18041 - DEJAVNOST STROKOVNE SLUŽBE IN ORG. ŠP. ZVEZ
Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za delovanje športnih zvez, katera izvajajo aktivnosti za naša društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva ostajajo enaka preteklemu letu.

18043 - PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira tradicionalne športne prireditve, katere izvajajo društva. Sredstva se namenjajo za pokrivanje
stroškov oglaševanja, nakupa pokalov in nagrad ter pokrivanje stroškov malic, predvsem pri prireditvah, katere se
organizirajo za otroke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se namenjajo v enaki višini kot v preteklem letu. Društva se prijavijo na razpisu.

18044 - STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠPORTU
Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da se člani v društvih strokovno izobražujejo in s tem vplivajo na kvalitetno delo v društvih, občina del sredstev
sofinancira. Sredstva se dodelijo uporabnikom do porabe sredstev na osnovi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višin sredstev se ne spreminja in je po izkušnjah iz preteklih let zadovoljiva.
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18050 - ŠPORT V DRUŠTVIH - REKREACIJA
Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na osnovi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18051 - KAKOVOSTNI ŠPORT-TEKMOVANJE V 1. SLOVENSKI LIGI
Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se dodelijo na osnovi razpisa društvo, katero tekmuje v 1. slovenski ligi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18052 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠP. OBJEKTOV
Vrednost: 63.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih se je dalo v uporabo kar nekaj športna objekta, zato so se stroški temu primerno dvignili. Za
vzdrževanje Atletskega stadiona, katerega upravlja OŠ Podčetrtek, se namenjajo sredstva za zaposlitev polovice
hišnika in nekaj sredstev za potrebne materialne stroške, kateri se pokrivajo OŠ. Stroške elektrike in komunalnih
storitev pokriva občina sama. Šoli se pokrivajo še stroški ogrevanja in čiščenja telovadnice v OŠ Podčetrtek in v
podružnični OŠ Pristava. Pokrivajo se še nekateri stroški športnih igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se planirajo glede na pričakovano višino sredstev.

18053 - ŠPORTNA DVORANA OBDAVČLJIVA DEJAVNOST
Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna dvorana Podčetrtek spada med obdavčljivo dejavnost, upravlja pa jo Turizem Podčetrtek GIZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 2.800 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za sofinanciranje programov mladinskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je pridobiti mlade, da se družijo in ob izvajanju različnih dejavnosti, koristno preživijo prosti
čas.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

18045 - SOF. SMUČANJA ZA MLADINO
Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto se v času počitnic organizira vodeno smučanje otrok in mladine ter tudi drugih občanov iz občine
Podčetrtek. Občina pokrije stroške prevoza do smučišča in s tem omogoči velikemu številu otrok, da lahko
kvalitetno preživijo del počitnic. Smučarski klub ima za otroke organizirane tečaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18056 - SOF. DEJAVNOSTI DRUŠTEV ZA MLADINO (DPM,..)
Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker v občini Podčetrtek deluje samo eno mladinsko društvo MKTD Lepe Strune, se sredstva na osnovi
dostavljenega plana in realizacije, brez razpisa dodelijo njim.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se v primerjavi s preteklim letom ne povečujejo.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 833.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za financiranje programov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih, materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti na
področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 506.450 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za varovanje in vzgojo predšolskih otrok.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je z dokončanjem vrtca zagotoviti dodatne prostore v vrtcu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci
Vrednost: 506.450 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev
ter gradnjo in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti zadostno število mest v vrtcu, da se lahko vključijo vsi otroci iz občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

19001 - DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v občini
Vrednost: 410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki se planirajo nekoliko višja sredstva. Z otvoritvijo novega vrtca se bo povečalo število vključenih otrok.
Takrat se bo tudi naredil novi izračun višine ekonomske cene za programe v vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19002 - DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v drugih vrtcih
Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za doplačilo vzgojnine za otroke, kateri obiskujejo vrtec v drugih občinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19003 - DODATNI PROGRAMI V VRTCIH - ZIMOVANJE,NOV.
OBDARIT

Vrednost: 4.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zimovanje otrok 4. skupine se planira prispevek v višini 69 eurov (v skupini je 41otrok), za novoletno obdaritev
otrok pa se namenja 7,35 eura na otroka. V vrtec je vključenih 150 otrok, zunaj zavoda pa je še 50 otrok, kateri ne
obiskujejo vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19015 - STROŠKI LOGOPEDA
Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi izdane odločbe Zavoda RS za šolstvo se otrokom iz občine Podčetrtek, kateri obiskujejo vrtec, dodatno
pokrivajo stroški dodatne strokovne pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19019 - INVESTICIJE V PREDŠOLSKO VZGOJO
Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se bodo pokrili še stroški projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19020 - UREDITEV ZGORNJE ETAŽE VRTCA
Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme se namenja 12.000 €, prav tako pa se bo delno sofinanciralo nakup opreme za vrtec, del sredstev
pa pokrijejo sami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB092-10-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 195.500 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva financiranja osnovnih in glasbenih šol ter sredstva za splošno srednje in poklicno šolstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je omogočiti učencem in dijakom, da pridobijo temeljno znanje in pridobijo čim boljšo izobrazbo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 191.500 €
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Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje pogojev za delovanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovi šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje delovanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

19005 - AMORTIZACIJA IN INV. VZDRŽEVANJE
Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek sredstev za amortizacijo se namenja za vzdrževanje šolskih prostorov in nabavo dotrajane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19006 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ
Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v osnovi šoli naraščajo, vendar pa jih v celoti iz občinskega proračuna ne moremo pokriti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19007 - DODTANI PROGRAMI V OŠ (SOF. KUHARICE, PROF. ŠP.
VZGOJE IN DEL RAČ. DEL.)

Vrednost: 74.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med nadstandardne storitve so zajete naslednje storitve: sofinanciranje 2,41 kuharja za kuhanje toplih malic, del
OD za učiteljico Deškega pevskega zbora, sofinanciranje varstva vozačev in OD učitelja športne vzgoje. Na osnovi
šolske raziskave, katera je bila izvedena v letu 2010, se je ugotovilo, da gibalna aktivnost otrok pada, posledično pa
se povečuje telesna teža otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se zaradi zgoraj navedenih dejstev povečujejo.

19013 - MATERIALNI STR. OŠ GLAZIJA IN III. OŠ ROGAŠKA
Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina pokriva materialne stroške za izvajanje programa otrok s posebnimi potrebami III. OŠ Rogaška Slatina.
Sredstva se delijo na osnovi števila vključenih otrok v zadnjih treh letih, varstvo vozačev pa na osnovi dejanskega
števila vključenih otrok.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izvedbo obveznosti lokalnih skupnosti do glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja v domačem
kraju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

19011 - MAT. STR. V GLASBENIH ŠOLAH
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivajo se stroški izvajanja glasbene šole, kateri so zaračunani na osnovi povprečne vključitve otrok v zadnjih treh
šolskih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1905 - Drugi izobraževalni programi
Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je omogočiti tudi starejšim, da končajo osnovno šolo, kateri prej niso imeli možnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih
Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za pridobitev osnovnošolske izobrazbe odraslih.
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Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti vsem občanom, da lahko brezplačno končajo osnovnošolsko šolanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enak dolgoročnemu cilju.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

19023 - PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za izvajanje programov za odrasle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 129.950 €

Opis glavnega programa

Podprogram zagotavlja sredstva za pomoč v osnovnem in srednjem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zmanjševati socialne razlike med učenci.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoč v srednjem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 124.850 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči šolajočim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za različne oblike pomoči šolajočim.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €
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19026 - SUBVENCIJE ŠOLE V NARAVI
Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina subvencionira zimsko šolo v naravi za učence 2. in 6. razreda ter poletno šolo v naravi za učence 5. razreda.
Subvencija znaša 79 eurov na učenca 5. in 6. razreda in 46 eurov na učenca 2. razreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19027 - NOVOLETNA OBDARITEV OTROK
Vrednost: 2.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev, katero občina prispeva za novoletno obdaritev otrok je 7,35 eura na otroka. V osnovi šoli
Podčetrtek je 282otrok, nekaj otrok pa je vključenih v OŠ Bistrica ob Sotli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19028 - REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV
Vrednost: 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za prevoz otrok, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za
prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km (nevarne šolske poti) in za katere pristojni organ ugotovi, da
je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Vedno več pa je tudi otrok s posebnimi potrebami, katere
vozijo v šolo starši in katerim je potrebno pokriti stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
Vrednost: 3.600 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za pomoči pri izvajanju programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je omogočiti čim več srednjih šol v bližini občine Podčetrtek.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

19031 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V SREDNJIH ŠOLAH
Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se sofinancira Šolski sklad Gimnazije Rogaška Slatina ter Regijsko študijsko središče Celje.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19069004 - Študijske pomoči
Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Sredstva podprograma se namenjajo za sofinanciranje štipendij.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zagotoviti ustrezni kader za študente iz občine Podčetrtek ali za podjetja na področju občine Podčetrtek.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

19036 - SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOM IN OBČ. PODČETRT
Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru, da bo RASR zopet pridobil sredstev za sofinanciranje štipendij iz EU sredstev, se bo k projektu
priključila tudi občina Podčetrtek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 313.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste
izbire

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšati kvalitete življenja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 9.000 €

Opis glavnega programa

V programu se planirajo sredstva za druge programe pomoči družini in sicer v obliki darila ob rojstvu otroka.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 9.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za darila ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o denarni pomoči za novorojence

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsakemu občanu iz občine Podčetrtek omogočiti ob rojstvu otroka enkratno pomoč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

20002 - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK
Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu otroka. Višina sredstev ostaja enaka preteklemu letu in
znaša 250 eurov na otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 304.800 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za izvajanje programov Centra za socialno delo, sredstva za socialno varstvo invalidov,
starih, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto življenja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj sovpada z dolgoročnimi cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 284.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za financiranje oskrbe starejših občanov v domovih za starejše in v posebnih socialno
varstvenih zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je doseganje socialne pravičnosti, socialnega vključevanja in solidarnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje oskrbe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

20008 - BIVANJE STAREJŠIH OSEB V DOMOVIH - OSKRBNINE
Vrednost: 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občanom iz občine v posebnih zavodih
in v splošnih zavodih za starejše občane, ki s svojimi prihodki ne zmorejo poravnati celotnih stroškov oskrbe. Višina
prispevka občine je določena z odločbo, ki jo izda pristojni Center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20011 - DEJAVNOST IZVAJANJA POMOČI NA DOMU
Vrednost: 74.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost izvajanja pomoči na domu je na osnovi razpisa bila podeljena koncesija in sicer Lidiji Umek s.p.
SENIOR, Center za pomoč starejšim, kateri izvajajo dejavnost pomoči na domu. Število uporabnikov se z vsakim
letom veča, tako da so potrebe pri občanih zelo velike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 9.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega pomoč družinam in posameznikom (pogrebni stroški, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin,...)

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pomagati socialno ogroženim v občini.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enak dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

20014 - ENKRATNA DENARNA POMOČ
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi vloge občanov se dodeli denarna pomoč vsem tistim, ki izpolnjujejo pogoje. Zaradi vedno težje
gospodarske situacije, je teh vlog vedno več.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20015 - SUBVENCIJE NAJEMNIN
Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vidika slabšanja socialnega položaja posameznika v družbi je mogoče pričakovati nekoliko večje število
upravičencev do subvecionirane najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20016 - PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV
Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna
poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Višino stroškov je
nemogoče predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 11.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva društvom, katera lahko s svojim delovanjem pomagajo specifični skupini
pomoči potrebnih in tako pripomoči k reševanju socialnih stisk in razlik.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enak dolgoročnemu cilju.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €
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20019 - SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI
Vrednost: 11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje nevladnih organizacij se namenja 3.500 eurov. Sredstva se delijo na osnovi izvedenega razpisa.
OE Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, se kot društvo, ki deluje v javnem interesu financira na osnovi sklenjene
pogodbe v višini 6.000 eurov.

1.800 eurov pa se namenja za izvajanje dejavnosti CSD Laična pomoč družini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 25.260 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, zato dokumentov dolgoročnega
razvojnega načrtovanja na nivoju občine ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 25.260 €

Opis glavnega programa

Program zajema stroške iz naslova zadolževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno ugodne vire financiranja ter sredstva za odplačilo
dolgov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti srestva za odplačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje

Vrednost: 25.260 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen odplačilu glavnice za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala in odplačilu
obresti od dolgoročnih kreditov.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

22019 - FINANCIRANJE - ODPLAČILO OBVEZNOSTI
Vrednost: 25.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta odplačila glavnic dolgoročnih kreditov ter plačilo obresti dolgoročnega kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 50.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Splošna proračunska rezervacija je namenjena zagotavljanju sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je hitro, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog v primeru nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezerva

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč

Vrednost: 45.000 €

Opis glavnega programa

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic elementarnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

23001 - PRORAČUNSKA REZERVA
Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, suša
in druge nesreče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila
zagotovljen sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v
zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 5.000 €
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Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v
zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev nemotenega izvrševanja proračuna.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.127.899 €

23006 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je planirana v višini 5.000 eurov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 189.520 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta , zato dokumentov dolgoročnega
razvojnega načrtovanja na nivoju občine ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 189.520 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje

Vrednost: 189.520 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen odplačilu glavnice za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala in odplačilu
obresti od dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 189.520 €

22019 - FINANCIRANJE - ODPLAČILO OBVEZNOSTI
Vrednost: 189.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi sklenjenih dolgoročnih kreditov se v letu 2016 planira odplačilo le-teh.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP



Stran 84 od 84

I I I .
NAČ RT RA ZVO J NIH  PRO G RAM O V

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV


