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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.991.890 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 2.463.238 € 

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 2.463.238,00 eurov, kar skupno znese 31,93% celotnih prihodkov.  

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 191.950 € 

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 191.950€. V primeru uveljavitve davka se v prvem prehodnem letu 
predvideva, da se bo zbralo  sredstev v enaki višini kot je bilo zbranih za NUSZ. V nadaljevanju so prikazani davki 
še na kontih kot v preteklem letu, če pa bo objavljen novi konto za ta davek, pa bo ustrezno nadomestil vse te konte 
skupine 703. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 336.702 € 

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, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, 
požarne, turistične , itd) 
Od tega znašajo davki na posebne storitve 7044 650 €, drugi davki  na uporabo blaga in storitev  pa 336.052 €, od 
tega  so najvišja sredstva turistične takse v višini 240.000 €. Skupna vrednost postavke je 336.702 €. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 429.047 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 238.772 € 

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 
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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, 
najemnine za opremo  od komunalne infrastrukture ter prihodki od podeljenih koncesij. 

Skupaj se tako planirajo prihodki od premoženja 238.772,00 €. 

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 1.500 € 

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 1.500 €. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 1.500 € 

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 
1.500 €.  

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 187.275 € 

Sem spadajo prihodki  od komunalnih prispevkov, kateri se planirajo v višini 55.000 €.  
Skupna vrednost je 187.274,69 € in predstavlja 2,28% v skupnih prihodkih. Prihodki so v primerjavi s preteklim 
letom bistveno višji, ker je v tej skupini kontov zajet delež sofinanciranje Občine Šentjur za skupno investicijo 
Rekonstrukcija ceste Virštanj - Loka pri Žusmu. Njihov lastni delež sofinanciranja skupne investicije  znaša 
80.467,00 €. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 115.000 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 70.000 € 

V tej postavki so zajeta sredstva, katera se bodo pridobila na osnovi prodaje gradu Podčetrtek, za katero je Občinski 
svet že dal soglasje. Nakazilo kupnine se predvideva v letu 2014. Ker gre za spomenik kulturne dediščine, se morajo 
v naslednjih letih sredstva nameninti za pridobitev ali  posodobitev spometnika kulturne dediščine. 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 45.000 € 

V letu 2014 se planira s prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč pridobiti 45.000,00 € sredstev. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 4.662.825 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 153.063 € 

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 
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socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev 
iz drugih blagajn javnega financiranja. 

Planirajo se   sredstva iz 23. člena (v višini 50% lanskega zneska) 113.170 €, sredstva požarne takse 5.500 €, 
sredstva Fundacije za šport v višini  16.393 € in sofinanciranje  javnih del. 

Prihodki  so v veliki meri odvisni od  uspeha pri prijavi na razpis.  

 

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

Vrednost: 4.509.762 € 

Med transfernimi prihodki se planirajo  sredstva, katera bo občina  pridobila na osnovi razpisov. 

Prihodki se planirajo za naslednje investicije: 

- Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle v višini  1.851.577,00 eurov 

-Rekonstrukcija prom. infrastrukture Kamence - Jerčin - Nezbiše -Pristava  v višini 405.998,68 eurov 

- Rekonstrukcija PI Male Rodne - Plat - Gabrce - Nezbiše v višini 67.986,60 eurov 

- Rekonstrukcija LC Virštanj - Loka  v višini 909.001,00 eurov 

- Rekonstrukcija LC Sela - Verače 9.988,00 eurov 

- Kanalski kolektor s ČN v Sedlarjevem 518.500,00 eurov 

- IPA sredstva 177.596,00 eurov 

- Energetska sanacija OŠ Podčetrtek v višini 545.951,00 eurov 

- Nakup aparata EKG za ZD Šmarje  v višini 23.163,00 eurov 

Višina sredstev je izredno visoka in predstavlja več kot 50% celotnega proračuna. 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 1.110.883 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 153.770 € 

V postavki so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih. Največji delež odpade na  plače in sicer 130.580 €, 
regres za letni dopust znaša 4.650 €, povračilla stroškov prehrene  in stroški prevoza na delo 12.340 €. Sredstva za 
delovno uspešnost so planirana v višini 6.200 €. 

  

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 24.932 € 

Prispevki so planirani v višini 24.932 €. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 839.411 € 

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. V 
letošnjem letu so prvič zajeti tudi stroški plačila davka na nepremičnine v višini 40.000 €. 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 47.770 € 

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

409 - Rezerve 
Vrednost: 45.000 € 

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 40.000 €, namenjena  pa je za odpravo  posledic naravnih nesreč. 

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 1.411.728 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 14.750 € 

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

Prav tako se subvencionira odvajanje odpadnih voda podjetju OKP. 
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 737.850 € 

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: 137.858 € 

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

Za navedene namene  se planira 137.858€. 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 521.270 € 

Konto je namenjen izkazovanju plačil storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim 
izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna. Sredstva se palnirajo v višini 521.270 €. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 5.714.924 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 5.714.924 € 

Investicijski odhodki vključujejo plačila, naemnjena 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. 

Odhodki se predvidevajo v višini 5.728.531,12 €, kar kaže na  investicijsko naravnan proračun. Delež je tako visok 
predvsem zaradi investicije Oskrba s pitno vodo v porečju reke Sotle, katera se iz leta 2013 prenaša v leto 2014 in 
mora biti v celoti zaključena v letu 2014. 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 45.976 € 

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

Vrednost: 45.976 € 

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

V navedenem podkontu so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 250.000 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 250.000 € 

V letu 2014 se občina za pokrivanje vsek obveznosti namerava zadolžiti v višini 250.000,00 eurov za obdobje 5 let. 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 165.250 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 165.250 € 

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 se je v letu 2010 dolgoročno zadolžila, zato se v naslednjih letih sredstva namenjajo za odpalčilo glavnice v 
višini 150.000 €, 3.300 € so sredstva namenjena odplačilu stanovanjskega kredita ter 2.000 € odplačilo dolgoročnih 
kreditov, katere je najelo podjetje OKP in so se s 1.1.2010 prenesli na občino. 

V letu 2012 se je znesek kreditov podjetaj OKP zmanjšal, ker je bil en kredit v letu 2011 že odplačan. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 90.358 € 

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: 90.358 € 

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: 14.808 € 

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: 38.808 € 

01001 - STROŠKI OBČINSKEGA SVETA 
Vrednost: 10.000 € 

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: 2.808 € 

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 2010 in se iz proračuna 2014 nameni enako 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 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 20.000 € 

Opis podprograma 

Program zajema sredstva za izvedbo volitev župana  in članov občinskega sveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o volitvah 

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

Zagotoviti nemoteno izvedbo volitev. 

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

Sredstva so namenjena za izvedbo in nadzor volitev. Med sredstvi so zajeti nadomestil članom volilne komisije in 
stroški  članov volilnih odborov ter stroški volišč. 

1000 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 38.808 € 
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01007 - VOLITVE ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zagotovitvijo sredstev bo občina zagotovila nemoteno izvedbo volitev za župana in občinski svet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 55.550 € 

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: 55.550 € 

01010 - PLAČE POKL. FUNK. IN NADOMEST. ZA OPR. FUNKC. 
Vrednost: 34.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2014 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 je določena na podlagi uvrstitve v plačilni razred, skladno z ZSPJS. 

01011 - MAT. STROŠKI ZA FUNKCIONARJE 
Vrednost: 20.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za opravljanje  funkcije župan potrebuje materialne stroške. Tu so zajeti stroški reprezentance, stroški telefona, 
goriva za službeni avto ter dotacije župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Srestva ostanejo enaka preteklemu letu in se ne povečujejo. 
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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. 

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 € 
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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 vpreteklem letu. 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
Vrednost: 1.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sodelovanje občine v okviru mednarodnih aktivnosti (sodelaovanje 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 sodelovnaje in udeležba 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Vrednost: 1.500 € 

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: 1.500 € 

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: 8.107.189 € 

03002 - OBMEJNO IN DRUGO SODELOVANJE OBČIN 
Vrednost: 1.500 € 
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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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 33.400 € 

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 nadaljnemu 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 nadaljnemu uspešnemu delu in podpora posebnim skupinam in 
posameznikom. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 8.107.189 € 

04001 - OBČINSKE NAGRADE 
Vrednost: 1.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za podelitev občisnke nagrade in izdelavo občinskih priznanj in plaket. 

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: 31.750 € 

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: 25.750 € 

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: 8.107.189 € 

04009 - OBČINSKE PRIREDITVE IN OBČINSKI PRAZNIK 
Vrednost: 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tradicionalne  prireditve v občini se sofinancirajo iz občinskega  proračuna. Tu gre za sofinanciranje Občinskega 
praznika, za praznike v petih krajevnih skupnostih in druge tradicionalne prireditve. Sredstva se nameanjajo za 
pokritje stroškov kulturnih programov, objav, plačila stroškov v zvezi z izvedbo same prireditve (varovanje , 
Sazas,...). KS stroške dokaže z računi. Te prireditve se ne morejo  financirati  iz drugih postavk.  Druga sredstva se 
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namenjajo za razne prireditve, katere občina organizira ob praznikih kot osrednjo prireditev (8. februar, Materinski 
dan,..) ali ob večjih otvoritvah. 

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 nižja. 

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK 
Vrednost: 20.475 € 

040161 - PRIREDITVE OB PRAZNIKIH KS PODČETRTEK 
Vrednost: 1.200 € 

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: 22.102 € 

040162 - PRIREDITVE OB PRAZNIKU KS P/M 
Vrednost: 2.850 € 

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: 10.017 € 

040163 - PRIREDITVE OB PRAZNIKIH KS OLIMJE 
Vrednost: 1.200 € 

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: 15.351 € 

040164 - PRIREDITVE V KS VIRŠTANJ 
Vrednost: 2.500 € 

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 

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI 
Vrednost: 13.020 € 

040165 - PRIREDITVE V KS POLJE 
Vrednost: 4.500 € 

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 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 6.000 € 

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: 8.107.189 € 

04013 - UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSL. PROSTOROV 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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: 356.913 € 

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. 
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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 

 

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

Vrednost: 4.000 € 

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: 4.000 € 

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: 38.808 € 

06001 - MEDOBČINSKO SODELOVANJE OBČIN 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški pogostitev dter drugi stroški, kateri so povezani z medobčinskim sodelavanjem 
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 palnirajo na osnovi izkušenj preteklih let, predvideva pa se nekoliko večja aktivnost, ker sta nova sveta 
občinskih uprav. 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Vrednost: 40.849 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva  za delovanje ožjih delov občin. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno delovanjeožjih 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: 40.849 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Stastu 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: 20.475 € 

060051 - DELOVANJE KS PODČETRTEK 
Vrednost: 12.500 € 

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 

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA 
Vrednost: 22.102 € 

060052 - DELOVANJE KS PRISTAVA 
Vrednost: 12.952 € 

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: 10.017 € 

060053 - DELOVANJE KS OLIMJE 
Vrednost: 4.177 € 
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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 

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ 
Vrednost: 15.351 € 

060054 - DELOVANJE KS VIRŠTANJ 
Vrednost: 6.700 € 

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: 13.020 € 

060055 - DELOVNAJE KS POLJE 
Vrednost: 4.520 € 

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: 312.064 € 

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: 302.864 € 
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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. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 8.107.189 € 

06007 - PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE 
Vrednost: 126.165 € 

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 občinskea 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 ostajajo enake preteklemu letu. 

 

06009 - MATERIALNI STROŠKI 
Vrednost: 174.539 € 

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, 
aranžersli material, novoletni promocijski material in drugo.  Nekaj sredstev se namenja tudi za stroške pri izvajanju 
investicij, katere ne moremo vključiti v projekt (varnostni načrt,..). Prvič se v letošnjem letu planirajo tudi odhodki s 
plačilom davka na premoženje, kateri je planiran v višini 40.000,00 eurov. 

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 na isti ravni. 

060091 - PRAKSA ŠTUDENTOV 
Vrednost: 2.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinska uprava omogoči vsako leto  nekaterim študentom opravljati  obvezno prakso. Enako se planira tudi v letu 
2014. 
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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 

 

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

Vrednost: 9.200 € 

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. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 8.107.189 € 

06011 - NAJEMNINA UPRAVNIH PROSTOROV 
Vrednost: 3.500 € 

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. 

06014 - NAKUP PREVOZNIH SREDTEV 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki se planira predvsem nakup drugih osnovnih sredstev za potrebe komunalne dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

06016 - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEV. UPRAVNIH PROSTOROV 
Vrednost: 3.000 € 

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. 
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5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ 
Vrednost: 15.351 € 

060164 - INVESTICIJSKO VZDRŽEV. PROSTOROV KS VIRŠTANJ 
Vrednost: 1.500 € 

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: 87.400 € 

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 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 87.400 € 

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: 9.700 € 

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. 
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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: 8.107.189 € 

07002 - STROŠKI DELOVANJA ENOT IN SLUŽB CZ 
Vrednost: 9.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje CZ se namenja za delovanje skupne službe za civilno zaščitoin 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: 77.700 € 

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: 8.107.189 € 

07007 - DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV 
Vrednost: 21.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeta sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za delovanje gasilskih društev. Sredstva se ne 
povečujejo. 

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 ne povečujejo. 
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07008 - DEJAVNOST OBČINSKE GASILSKE ZVEZE 
Vrednost: 27.000 € 

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. 

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 v enaki višini kot v preteklem letu. 

07009 - SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME (POŽARNI SKLAD) 
Vrednost: 29.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 praznuje obletnico delovanja PGD Polje ob Sotli, zato se celotna vrednost investicijskih sredstev 
nameni za nabavo novega gasilskega vozila. 

 

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 

Porprogram 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: 8.107.189 € 

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 prometum, 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: 29.650 € 

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: 19.000 € 

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: 13.000 € 

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: 8.107.189 € 

11005 - DRUGI STROŠKI KMETIJSTVO 
Vrednost: 3.000 € 

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: 10.000 € 

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. 

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 

Podprograsm vsebuje sredstva za vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev kmetijske proizvodnje ter 
zagotavljanje primernega dohodka za kmete 
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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: 8.107.189 € 

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: 2.650 € 

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 raslin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 2.650 € 

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: 8.107.189 € 
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11010 - ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI 
Vrednost: 2.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam zagotovitev zavetišča oziroma najem boksa za zapuščene živali. Zagotavljanje 
zakonskih obveznosti občina namenja sredstva  za najem boksa skupaj z občino Bistrica ob Sotli. Večji strošek pa 
predstavlja plačevanje oskrbovanih dni za zapuščene živlai (pse ali mačke), kateri ostanejo zapuščeni na območju 
naše občine in jih je potrebno odpeljati v zavetišče. Višino teh sredstev je težko planirati, saj se iz leta v leto 
povečujejo. 

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. 

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 8.107.189 € 

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. 



 

Stran 37 od 85 

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: 2.055.133 € 

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 RepublikeSlovenije. 

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: 2.055.133 € 

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 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 211.926 € 

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. 
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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: 8.107.189 € 

13001 - VZDRŽEVANJE LC (LETNO POG. IN ZIMSKA SLUŽBA) 
Vrednost: 170.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri postavki se izvajajo letna vzdrževalna dela na lokalnih cestah, v katerem je zajeto popravljanje udarnih jam, 
muld, ograj; večji del pa odpade na zimsko vzdrževanje LC. Izvajanje zimske službe je predvideno v Odloku o 
izvajanju zimske službe in obsega sklop dejavnosti inopravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti 
cestnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov ogroženo normalno 
odvijanje prometa. 

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: 30.000 € 

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 

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK 
Vrednost: 20.475 € 

130011 - VZDRŽEVANJE CEST V KS PODČETRTEK 
Vrednost: 1.475 € 

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 

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA 
Vrednost: 22.102 € 

130012 - VZDRŽEVANJE CEST KS PRISTAVA 
Vrednost: 4.300 € 

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 

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ 
Vrednost: 15.351 € 
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130014 - VZDRŽEVANJE KS VIRŠTANJ 
Vrednost: 4.651 € 

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: 13.020 € 

130015 - VZDRŽEVANJE CEST V KS POLJE 
Vrednost: 1.500 € 

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 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 1.818.207 € 

Opis podprograma 

Program zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, javnih poti ter investicijsko vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah 

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

Dolgoročni cilj je razvoj prometne infrastrukture, izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi. 

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

Letni izvedbeni cilj je prenova stare ter gradnja nove  prometne infrastrukture. Kazalnik doseganja ciljev je 
realizacija sprejetega proračuna. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 8.107.189 € 

130043 - Ureditev zgornje etaže vrtca 
Vrednost: 138.067 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri 23. členu gre za bistveno znižanje sofinanciranja s strani države. Zaradi nujnosti ureditve oddelka za vrtec, 
učilnice za glasbeno šolo in prostora za vaje zborov, se sredstva namenjajo za ureditev zgornjih prostorov vrtca 
Podčetrtek. 

 

130053 - REKONSTRUKCIJA CESTE VIRŠTANJ - LOKA PRI ŽUSMU 
Vrednost: 1.090.802 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki je zajeta skupna investicija z Občino Šentjur in sicer Rekonstrukcija lokalne ceste Virštanj - Loka pri 
Žusmu. Občina Podčetrtek je vodilni partner, zato je vrednost celotne investicije prikazana v našem prorčaunu. 
Sklep je občina pridobila že v letu 2013. V tem letu se je pridobil IP, katerega vrednost je znašala 1.500,00 eurov, od 
tega smo dobili že sofinancirano 1.250,00 eurov. Investicija se bo izvedla v letu 2014. Celotna planska vrednost v 
letu 2014 je 1.090.801,91 eurov. Od tega  je lastni delež občine Podčetrtek 101.333,33 in lastni delež občine Šentjur 
80.466,99 eurov. Delež upravičenih stroškov MGRT (EU + SLO delež) znaša 909.001,59 eurov. 
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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 

130054 - REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST SELA - VERAČE 
Vrednost: 14.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rekonstrukcija Lokalne ceste Sela - Verače je sicer že končana, v letu 2014 bodo nastali samo še stroški 
oglaševanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

130055 - Rekonstrukcija cest, povezava Gruska - Polje 
Vrednost: 3.257 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupno investicijo Rekonstrukcija cest, povezava Gruska - Polje  je kot vodilni partner vodila Občina Kozje, občina 
Podčetrtek je zagotovila lastni delež. V letu 2014 se nekaj sredstev namenja še za oglaševanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

130056 - REKONST. PROM. INFRASTR. MALE RODNE-PLAT-GABRCE-
NEZBIŠE 

Vrednost: 82.102 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijo Rekonstrukcija  prometne infrastrukture  Male Rodne - Plat - Gaberce - Nezbiše izvaja kot vodilni 
partner Občina Rogaška Slatina. Kot je razvidno iz NRP je vrednost celotne investicije v višini 1.172.880,00 eurov. 
V postavki je  prikazana celotna vrednost investicije, katera se bo izvedla na območju občine Podčetrtek in 
predstavlja delež EU sredstev ter lastni delež naše občine. Dejansko bo občina  Podčetrtek občini Rogaška Slatina 
zagotovila lastna sredstva v višini 14.115,00 eurov EU sredstva za občino pa bo na osnovi zahtevka pridobila občina 
Rogaška Slatina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

OB092-13-0006 

130057 - REKONSTR. PROM. INFR. KOMENCE-JERČIN-NEZBIŠE-
PRISTAVA 

Vrednost: 489.880 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi pri tej investiciji je vodilni partner Občina Rogaška Slatina in sicer gre za Rekonstrukcijo prometne 
infrastrukture Kamence - Jerčin - Nezbiše - Pristava. Celotna vrednost investicije znaša 1.177.880,00 eurov. Od tega 
je lastni delež občine Podčetrtek 83.881,00 eurov, delež občine Rogaška 117.805,00 eurov, razlika so EU 
sredstva.Celotna vrednost  investicije na območju občine Podčetrtek bo znašala 489.879,68 eurov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

OB092-13-0007 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 25.000 € 
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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 

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: 8.107.189 € 

130041 - IZGRADNJA KOLESARSKIH stez v občiniI 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki gre za pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih stez v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

130042 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA 
Vrednost: 20.000 € 

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 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 338.312 € 

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: 14.000 € 
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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 Spodbujenje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 14.000 € 

Opis podprograma 

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

 

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: 8.107.189 € 

14002 - DELOVANJE OBČINSKIH IN MEDOBČ. SKLADOV ZA GOSP. 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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: 324.312 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za promocijo občinein 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. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 3.000 € 

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: 8.107.189 € 

14005 - PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIREDITVE (TURIZEM) 
Vrednost: 3.000 € 

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 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 321.312 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za spodbujanje razvoja turizma in sofinanciranje turističlnih projektov, sredtva 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. 

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: 8.107.189 € 


