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Na podlagi 29.člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06 - ZJZP) in 7.
člena statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 5..redni
seji dne 20.03.2008 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2008
1.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Oplotnica za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljevanju besedila: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/
Podsk.kontov
I.
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega prem.
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

V EUR
PRORAČUN L. 2008
3.262.960
2.290.670
2.155.370
1.997.496
90.000
67.874
0
135.300
43.000
4.000
300
0
88.000
298.900
12.900
0
286.000
0
0
0
673.390
673.390
3.857.525
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40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
432

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

686.651
204.500
27.850
415.001
26.700
12.600
992.950
66.320
420.100
175.500
331.030
0
2.076.724
2.076.724
101.200
29.000
72.200
-594.565

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/
Podsk.kontov
75
750
751
752
44
440
441
442
443

IV. PREJETA VRAČILADANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Povečanje namenskega premoženja
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)

V EUR
PRORAČUN L. 2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/
Podsk. kontov
50
55

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH) (I+IV+VII-II-V-VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI+X - IX)

V EUR
PRORAČUN L. 2008
545.565
545.565
545.565
72.000
72.000
72.000
-121.000
473.565
594.565
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Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo

121.000
121.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
1.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
- drugi prihodki, ki jih določi občina, in se uporabijo za investicije (pod zap. št. 1 – sofinanciranje zbirališča
odpadkov Pragersko, pod zap. št. 2 – sofinanciranje investicij v okviru projekta Očistimo reko Dravinjo)
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (900602)
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (900601)
3. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij
Pravice porabe, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe in med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1.
v letu 2009 50 % navedenih pravic porabe in
2.
v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1.
poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 8.500 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.500 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 evrov odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem obvesti občinski svet.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2008 lahko zadolži do višine 545.565 evrov, in sicer za naslednje investicije »Adaptacija osnovne šole
pohorskega bataljona Oplotnica.«
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Oplotnica, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina)
se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne
višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva
sprejema na občinskem svetu.
Številka: 005.6/2008
Kraj, datum: 20.03.2008
Občina Oplotnica
Župan Matjaž Orter
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
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POSEBNI DEL PRORAČUNA
UVODNA POJASNILA
1.

UVOD

Za pripravo proračunov občin za leto 2008 so bila občinam skladno z določbami ZJF dopisom, št. 412-0150/2005 z dne 16. 10. 2007, poslana novelirana izhodišča za pripravo proračunov občin za leti 2008 in 2009, in
sicer globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije kot podlaga za planiranje javnofinančnih prihodkov in
odhodkov za leto 2007 do 2010. Kot pomoč pri pripravi proračunov občin je bil občinam dne 1. 10. 2007
poslan tudi proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2008 in 2009 in pripadajoče priloge.
Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je z dopisom dne
14. 12. 2007 poslalo izračun primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine in finančno izravnavo v letih
2008 in 2009.
Novi Zakon o financiranju občin, (ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/06 z dne 30. 11. 2006, od 1.1.
2007 uveljavlja nov način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.
Ministrstvo za finance je po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine
iz glavarine in zneske finančne izravnave. Spremembe proračuna RS za leto 2008 in 2009 sta bila sprejeta na
seji Državnega zbora dne 28. 11. 2007 in objavljena v Uradnem listu RS, št. 114/07 dne 13. 12. 2007.
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno
občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino, so:
- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in
prebivalci, starejši od 65 let).
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO.1 jo skladno z 12. členom ZFO_1 ugotovi Ministrstvo za
finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Za leto 2008 je
povprečnina določena v drugem dostavku 35. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009
(Ur.l. RS, št. 114/07) in znaša za leto 2008 485,88 EUR in za leto 2009 513,79 EUR.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer se zajemajo
državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja
primerna poraba občine. Pri izračunu primerne porabe občin za leti 2008 in 2009 so upoštevani podatki o številu
prebivalcev na dan 1. 1. 2007.
Prihodek občine iz glavarine
Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih.
V prvem koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oz. drugih
davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo za
finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba
občin in število prebivalcev v državi.
V drugem koraku se izračun prihodek občine iz glavarine, ki je prihodek občine iz davkov in drugih
prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom
prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine.
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V tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih ta prihodek presega
primerno porabo občine.
2. Finančna izravnava
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz
državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine
iz glavarine.
Pri pripravi proračunov občin za leti 2008 in 2009 občine upoštevajo prihodek občine iz glavarine (dohodnina –
odstopljeni vir občinam), izračunan na podlagi ZFO-1, vsi ostali prihodki, ki so se doslej upoštevali pri izračunu
primerne porabe, pa se ocenijo na podlagi njihove realizacije za leto 2007.

Ugotovljena razmerja in izračun primerne porabe je za našo občino naslednji:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razmerje
RS

Razmerje
Občina

Razmerje
Obč./RS

EUR

Občina
Ci

Pi

Mi

Si

Dolžina lokalnih cest - km
Dolžina lokalnih cest na prebivalca

32.138.002
0,015917

117,007
0,029274

Ci
1,839166

0,049632

Površina - km2
Površina na prebivalca - km2

20.273
0,010041

33,2
0,008306

Pi
0,827208

0,239092

Prebivalci pod 15 let
Delež prebivalcev pod 15 let

280.825
0,143794

579
0,144859

Mi
1,007406

0,161185

Prebivalci nad 65 let
Delež prebivalcev nad 65 let

324.137
0,159128

546
0,136602

Si
0,858441

0,034338

Skupaj koeficienti
ZP
Oi
PPi

Primerna poraba na prebivalca
Število prebivalcev
Primerna poraba občine

1,094247

2.019.089

3997
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2.125.096

IZRAČUN MF za leto 2008

Osebe s stalnim prebivališčem
Vsota korigiranih kriterijev

3997
1,094247

Primerna poraba
2.125.096
PRIMERNA PORABA NA PREBIVALCA
Prihodek iz naslova glavarine
Prihodek NUSZ
Prihodki DPO (po 21. členu)

531,68
1.997.496
34.926
17.874

Vsi prihodki pred znižanjem – prihodki po novem zakonu
2.050.296
Finančna izravnava

PRIMERNA PORABA

74.800

2.125.096
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PRORAČUN ZA LETO 2008
Skupna razpoložljiva sredstva proračuna za izvajanje nalog v občini so predvidena v višini 3.929.525 EUR, od
tega 3.262.960 EUR tekočih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 545.565 EUR iz računa financiranja
ter ostanka sredstev iz preteklega leta 121.000 EUR, ki se prenese v proračun za leto 2008.
V okviru razpoložljivih sredstev je usklajena tudi poraba sredstev proračuna v letu 2008. Poraba sredstev
proračuna za izvajanje sprejetih nalog je predvidena v skupnem obsegu 3.857.525,00 EUR. Za odplačilo
dolgoročnih in kratkoročnih kreditov bo porabljenih 72.000 EUR. Skupni odhodki in izdatki proračuna znašajo
3.929.525,00 EUR.
Razpoložljiva sredstva in poraba sredstev proračuna so predvideni v naslednjih zneskih (v EUR)

A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.

Vrsta sredstev
PRIHODKI IN OSTALI PREJEMKI
Prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov
Prihodki iz računa finančnih terjatev in
naložb
Prihodki iz računa financiranja –
zadolžitev
Ostanek sredstev iz preteklega leta
ODHODKI IN OSTALI IZDATKI
Odhodki
- Tekoči odhodki in transferi
- Investicijski odhodki in transferi
Odplačilo kredita

V SIT
PLAN 2005
PLAN 2006
481.730.000 578.541.800
459.116.000 515.906.800
0
0

V EUR
PLAN 2007
PLAN 2008
3.317.901
3.929.525
2.833.550
3.262.960
0
0

0

0

417.293

545.565

22.614.000
481.730.000
470.396.000
312.554.000
157.842.000
11.334.000

62.635.000
578.541.800
567.207.800
367.277.000
199.930.800
11.334.000

67.058
3.317.901
3.267.826
1.581.192
1.686.634
50.075

121.000
3.929.525
3.857.525
1.679.601
2.177.924
72.000
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OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

A.

PRIHODKI

1. Skupni prihodki iz bilance prihodkov 3.262.960,00 EUR zajemajo:

DAVČNI PRIHODKI

2.159.170,00

1.1.2. DOHODNINA – odstopljen vir občine je planirana v višini 1.997.496,00 EUR.
1.2.2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je planirano v višini 80.000,00 EUR.
1.2.4. Davek na dediščine in darila je planiran v višini 3.000,00 EUR.
1.2.5. Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje je planiran v višini 7.000,00 EUR.
1.3.1. Davek na dobitke od iger na srečo je planiran v višini 3.874,00 EUR.
1.3.2. Taksa za obremenjevanje voda je planirana v višini 40.800,00 EUR
1.3.4. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planiran v višini 200,00 EUR.
1.3.7. Požarna taksa, ki se nakazuje v določenem deležu iz državnega proračuna v razmerju od zbranih
požarnih taks na območju občine za izvrševanje z zakonom določenih nalog na področju požarnega varstva, je
planirana v višini 3.800,00 EUR.
1.3.8. Taksa za obremenjevanje okolja – odlaganje odpadkov je ocenjena v višini 23.000,00 EUR.

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

135.300,00

V tej postavki so zajeti prihodki, ki na podlagi drugega odstavka 25. člena ZFO ne sodijo med lastne prihodke
občine za financiranje primerne porabe občine.
2.1.1 Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja so planirane v višini 300,00 EUR.
2.1.2. Prihodki od obresti na vpogled, so avista obresti sredstev na računu in obresti od kratkoročnih in
dolgoročnih depozitov proračunskih sredstev, in so planirani v višini 1.000,00.
2.1.4. Prihodki od najemnin, tržnin itd. - najemnine za poslovne prostore so planirana v višini 6.000,00
EUR.
2.1.5. Najemnina za športno dvorano je planirana v višini 7.000,00 EUR.
2.1.6. Tekoči prihodki od najemnin za občinska stanovanja so planirani v višini 20.000,00 EUR.
2.1.7. Prihodki iz naslova podeljevanja koncesij, so planirani v višini 500,00 EUR.
2.1.8. Prihodki za vodno pravico so planirani višini 1.200,00 EUR.
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2.2.1. Upravne takse so planirane v višini 4.000,00 EUR.
2.3.1. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo so planirani v višini 300,00 EUR.
2.5.1. Prihodki od komunalnih prispevkov- priklopne takse so planirani v višini 51.000,00 EUR.
2.5.2. Prihodki od komunalnih prispevkov - najemnine za pokopališča so planirani v višini 7.000,00 EUR.
2.5.6. Drugi izredni nedavčni prihodki (odškodnine zavarovalnice) so planirani v višini 37.000,00 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI

298.900,00

3.1.1. Kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu so prihodki od prodanih stanovanj po
stanovanjskem zakonu in so planirani v višini 4.800,00 EUR.
3.1.2. Prodaja sanitarij in garderob »stara telovadnica« je planirana v vrednosti 8.100,00 EUR.
3.2.1. Prodaja stavbnih zemljišč je planirana v vrednosti 286.000,00 EUR, (specifikacije v letnem programu
prodaje).

TRANSFERNI PRIHODKI

669.590,00

Prihodki iz naslova sofinanciranj predstavljajo različna namenska sredstva sofinancerjev skupnih projektov, ki
jih izvaja občina na različnih področjih
5.1.2 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – finančna izravnava je planirana v višini 74.435,00 EUR.
5.1.7. Sofinanciranje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je planirano v višini 247.584,00 za adaptacijo
in dograditev OŠ Pohorskega bataljona, Oplotnica.
5.1.10. Ministrstvo za kmetijstvo – gozdne ceste je planirano v višini 400,00 EUR.
5.1.11. MKGP je planirano v višini 7.000,00 EUR za čebelarski center.
5.1.13. Prihodki za plače javnih del so planirani v višini 10.000,00 EUR.
5.1.14. prihodek Zavoda za zaposlovanje za 3 zaposlitve za določen čas 18 mesecev – 2. del akontacije je
planiran v višini 20.937,00 EUR.
5.1.15. Sofinanciranje SVLR je planirano v višini 77.000,00 EUR za III. etapo izgradnje ceste Oplotnica Tepanje.
5.1.17. Neposredne vzpodbude MRA so planirane v višini
turističnega centra.

232.234,00 EUR za novogradnjo Kulturno
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3. RAČUN FINANCIRANJA

545.565,00

V računu financiranja je planirana dolgoročna zadolžitev v višini 545.565,00 EUR in sicer za investicijo
»Adaptacija in dograditev osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica«.

4. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA

121.000,00

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklega leta znaša 121.000,00 EUR in je sestavni del proračuna za leto
2008.
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B. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO DEJAVNOSTIH
1. JAVNA UPRAVA (OBČINSKA UPRAVA IN OBČINSKI
ORGANI)
1.1. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
Post.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Vrsta odhodka
Plače in drugi dodatki
regres za letni dopust
povračila stroškov prehrane med
delom,povr.prevoza na d.
1.1.4.
sredstva za nadurno delo
1.1.5.
sredstva za delovno uspešnost
1.1.6.
drugi izdatki zaposlenim
1.1.8.
Namenska sredstva za odpravo nesor.v plačah
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

*186.581,67
*7.259,39
*17.057,12

180.546,68
7.235,20
17.010,63

174.300,00
6.600,00
18.100,00

3.338,34
1.251,88
625,94
279,59
216.393,92

2.355,32
1.077,26
410,62
0,00
208.635,71

1.100,00
900,00
500,00
3.000,00
204.500,00

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih zajema plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi; plače
in drugih izdatkov zaposlenih brezposelnih oseb, ki so vključene v javna dela, katerih naročnik in izvajalec je
Občina Oplotnica; podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije; nagrado oz. sejnine članom občinskega sveta
in komisij. Podrobnejši razrez sredstev je naveden v prilogi.
Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem v zvezi z delom na podlagi zakona o
delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe za negospodarstvo in sprejetimi podzakonski akti in zajemajo regres za
prehrano med delom in prevoz na delo in iz dela.
Drugi osebni prejemki vsebujejo izplačilo regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, enkratno socialno pomoč.
Uvedena je nova proračunska postavka 1.1.8. – namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah skladno z
Navodilom za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah (Ur.l. RS, št. 60/05) za
zaposlene v občinski upravi.
Enaka postavka se pojavlja pri planih posrednih uporabnikov občinskega proračuna.
PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST
Post.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Vrsta odhodka
Prispevek za pok. in inv. zavarovanje
Prispevek za zdr. zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodat. pokoj. zavarovanja
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

16.691,70
11.684,19
1.043,23
125,19
208,65
3.087,97
32.840,93

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

15.280,76
9.809,41
1.013,28
95,35
157,53
2.535,80
28.892,13

13.400,00
9.900,00
800,00
100,00
150,00
3.500,00
27.850,00

Planirani odhodki zajemajo prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi , plače
javnih delavcev v skladu z zakonom o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski
upravi.
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se obračunavajo iz vplačujejo za zaposlene delavce
občinske uprave v ZVPSJU – Zaprt vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence na podlagi Zakona o
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.l. RS 126/03).
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1.3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.3.0.
1.3.0.1.
1.3.0.2.
1.3.0.3.
1.3.0.4.
1.3.0.5.
1.3.0.6
1.3.0.7
1.3.0.8
1.3.0.9
1.3.0.10
1.3.0.11
1.3.0.12.
1.3.0.13.

Pisarniški in splošni material in storitve
Pisarniški material in storitve
čistilni material in storitve
Stroški varovanja zgradb
založniške in tiskarske storitve
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
prevajalske storitve
stroški informiranja
Računalniške storitve
izdatki za reprezentanco
hrana,storitve za prireditve
drugi splošni material in storitve
Stroški izvedbe lokalnih volitev
Stroški izvedbe referenduma za samoprispevek
skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

*5.063,26
*1.317,29
*1.986,46
*2.407,51
*3.955,63
0
*9.542,10
*1.486,46
*4.672,93
*6.007,51
*10.032,32
0
0
46.471,47

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

4.679,88
1.280,86
1.928,04
2.348,30
3.910,52
0
9.502,20
1.460,57
4.611,86
5.998,30
10.028,38
0,00
0,00
45.748,91

5.000,00
1.300,00
2.100,00
2.500,00
4.000,00
0,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
6.000,00
10.100,00
0,00
0,00
48.000,00

Izdatki za blago in storitve zajemajo izdatke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem dela funkcionarjev, občinskega
sveta, občinske uprave. Namenjeni so za pisarniški in drugi splošni material in storitve ( pogrebni venci in
sveče, štampiljke, ključi, dimnikarske storitve, zastave – državne, evropske in občinske, darila nagrajencem,
aranžiranja ob prireditvah, pokali, fotografije ob občinskem prazniku, material za okraševanje ob novem letu,
pregled gasilnih aparatov) , energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve,
izdatke za službena potovanja, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, ki nastajajo v zvezi z
delovanjem.
Sredstva za stroške izvedbe lokalnih volitev so namenjena za lokalne volitve 2006.
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Posebni material in storitve
Drobno orodje in naprave
Drugi pos. Mat. in stor. (zaščitna sredstva,…)
skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

1.3.2

PLAN 2007 EUR

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
1.3.2.1. Električna energija
1.3.2.2. poraba kuriv in stroškov ogrevanja
1.3.2.3 voda in komunalne storitve
1.3.2.4 odvoz smeti
1.3.2.5 telefon, telefaks, elektronska pošta
1.3.2.6 poštnina in kurirske storitve
skupaj

834,59
0
834,59

*1.569,17
*3.421,05
208,65
0
*5.926,68
*4.155,63
15.281,18

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

769,66
0,00
769,66

800,00
0,00
800,00

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

1.459,33
3.337,75
167,74
0,00
5.887,46
4.151,52
15.003,80

1.500,00
3.500,00
200,00
0,00
6.000,00
4.200,00
15.400,00

* sklep o prerazporeditvi
1.3.3
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.4.6.

Izdatki za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja
stroški prevoza v državi
dnevnice sl.p.tujina
hotelske in rest.st.za sl.p. v tujino
str. prevoza v tujini
Drugi izdatki za službena potovanja
skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

*8,65
*3.038,34
0
0
0
125,19
3.172,17

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

0,00
2.922,20
0,00
0,00
0,00
122,82
3.045,02

200,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
150,00
3.350,00
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1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5

Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Tekoče vzdrževanje druge opreme
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007

PRPRAČUN 2008

*150,00
0
0
*6.445,85
*5.642,10
12.237,95

0,00
0,00
0,00
5.271,48
5.108,37
10.379,85

0,00
0,00
0,00
5.500,00
6.500,00
12.000,00

Izdatki iz zgoraj navedenih tabel zajemajo izdatke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem dela funkcionarjev,
občinskega sveta, občinske uprave.
Izdatki za tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjeni stroškom vzdrževanja računalniških programov.
Zajeto je tudi vzdrževanje novo nabavljenih računalniških programov za potrebe okolja in prostora in tajništva.
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje zajemajo stroške zavarovalnih premij (povorka ob občinskem prazniku,
dejavnost občine, odgovornost – ceste).
PLAN 2007 EUR
REAL. 2007 PRORAČUN 2008
Najemnine in zakupnine
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
10.432,32
9.360,54
11.000,00
Skupaj
10.432,32
9.360,54
11.000,00
*sklep o prerazporeditvi
Izdatki so namenjeni za plačilo najemnine za prostore občinske uprave na Grajski cesti 1 in za najemnino
prostora za pihalno godbo (bivši prostori menze LIP-a).

1.3.6.
1.3.6.1

1.3.7.
1.3.7.1

Davek na izplačane plače
Davek na izplačane plače
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

1.3.8
1.3.8.1
1.3.8.2
1.3.8.3
1.3.8.4
1.3.8.5
1.3.8.6
1.3.8.7.
1.3.8.8.
1.3.8.9.
1.3.8.10
1.3.8.11.
1.3.8.12.
1.3.8.13.

PLAN 2007 EUR

Drugi operativni odhodki
stroški konferenc, seminarjev
plačila avtorskih honorarjev
plačila po pogodbi o delu
plačila za delo preko študentskega servisa
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
posebni davek na določene prejemke
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev
Druge članarine
plačila storitev APP
stroški zadolževanja
plačila storitev DURS
stroški komunalne inšpekcije
drugi operativni odhodki
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

4.172,93
4.172,93

0
*700,00
*4.003,76
*2.403,76
*8.007,51
*1.034,59
*7.622,93
1.043,23
*1.643,23
*2.151,88
0,00
*8.447,73
*3.246,99
40.305,59

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

4.040,16
4.040,16

3.100,00
3.100,00

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

0,00
606,45
3.979,97
2.403,71
7.996,63
994,98
7.566,75
865,85
1.564,26
2.112,66
0,00
8.434,66
3.031,05
39.556,97

0,00
600,00
4.000,00
2.500,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
900,00
1.600,00
1.200,00
0,00
10.000,00
5.500,00
36.300,00

Izdatki iz zgoraj navedenih tabel zajemajo izdatke, ki nastajajo v zvezi z delovanjem dela funkcionarjev,
občinskega sveta, občinske uprave.
Novo oblikovana pa je p.p. stroški komunalne inšpekcije, ki je namenjena zagotavljanju sredstev delovanja
skupne komunalne inšpekcije.
Izdatki – drugi operativni odhodki zajemajo stroške revizije proračuna.
PLAN 2007 EUR
REAL. 2007 PRORAČUN 2008
Drugi transferi posameznikom
Denarne nagrade in priznanja
*724,80
675,60
5.500,00
Drugi transferi posameznikom - donacije
0
0,00
0,00
Skupaj
724,80
675,60
5.500,00
* sklep o prerazporeditvi
Izdatki iz zgoraj navedenih tabel zajemajo izdatke ob podelitvi občinskih priznanj ter »županove petice«.

1.3.9
1.3.9.1.
1.3.9.2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBČINA: PRORAČUN 2008-čistopis
18

1.3.10

Transferi neprofitnih organizacijam in
ustanovam
1.3.10.1 Tekoči transferi neprof. Organizacijam donacije
1.3.10.2 Financiranje političnih strank
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

*4.507,51

4.456,44

4.500,00

4.172,93
8.680,44

4.099,88
8.556,32

4.100,00
8.600,00

Izdatki so namenjeni donacijam neprofitnim organizacijam po sklepu župana ter financiranju političnih strank.
1.3.11
1.3.11.1

Tekoči transferi drugim ravnem države
Sredstva prenesena lokalnim skupnostim
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

*5.124,80
5.124,80

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

5.069,99
5.069,99

5.200,00
5.200,00

Izdatki so namenjeni za zagotavljanje organizacije in vodenja civilne zaščite, ki jo za nas opravlja uslužbenec
Občine Slovenska Bistrica.
2.7
Stroški športne dvorane
* sklep o prerazporeditvi

30.410,48

30.346,45

30.000,00

Izdatki so namenjeni za zagotavljanje sredstev za delovanje športne dvorane: voda, elektrika, tekoče
vzdrževanje, varovanje objekta, stroški telefona, stroški periodičnega pregleda plezalne stene.
1.4.
1.4.1
1.4.2

Sredstva, izločena v rezerve
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

*3.972,93
*8.695,85
12.668,78

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

3.099,74
8.666,43
11.766,17

4.100,00
8.500,00
12.600,00

1.4.1. Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
1.4.2. Proračunska rezerva občine se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki 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. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s
katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in
o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.
1.5
1.5.1.1.
1.5.1.2.
1.5.1.3.
1.5.1.4.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nakup računalnikov in programske opreme
Nakup zemljišča
Nakup ostale opreme
Rekonstrukcija zgradbe za mladinski center
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

*8.272,93
*48.729,26
*1.200,00
*15.337,56
73.539,74

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

8.183,53
48.470,48
1.178,33
14.775,00
72.607,34

8.500,00
39.000,00
1.200,00
8.500,00
57.200,00
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1.5.1.1. Nakup računalnikov in programske opreme
Sredstva so namenjena za nakup računalnika za tajništvo, računovodstvo, tajnika občine, družbene in društvene
dejavnosti in OKP.
1.5.1.2. Nakup zemljišča
Sredstva so namenjena za nakup zemljišča za pokopališče Čadram in obvoznico na pokopališče ter zemljišča za
izgradnjo čistilne naprave.
1.5.1.3. Nakup ostale opreme
Sredstva so namenjena za nakup ozvočenja za pokopališče Čadram.
1.5.1.4. Rekonstrukcija zgradbe za mladinski center
Sredstva so namenjena za izvedbo fasade na zgradbi stare telovadnice in za nakup opreme za potrebe dejavnosti
DMC Oplotnica.
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4.

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Novogradnje, adaptacije
stroški financiranja (obresti od kreditov)
Izdelava projektne dokumentacije
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

*314.779,94
5.507,51
*92.417,04
412.704,49

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

0,00
5.421,84
42.196,08
47.617,92

1.220.574,00
26.700,00
220.500,00
1.467.774,00

1.6. Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.6.2. Rekonstrukcije
Sredstva so namenjena za adaptacijo objekta OŠ v Oplotnici in izgradnjo kulturno turističnega centra:
- adaptacija OŠ Oplotnica
adaptacija OŠ : kredit
MŠŠ
SKUPAJ:

545.565,00 EUR
247.584,00 EUR
793.149,00 EUR

- izgradnja kulturno turističnega centra
Izgradnja KTC: SVLR 232.234,00 EUR
Obč.
195.190,00 EUR
SKUPAJ:
427.425,00 EUR
1.6.3. Stroški financiranja
Sredstva so namenjena za plačilo obresti od kreditov.
1.6.4. Izdelava tehnične dokumentacije
Sredstva namenjamo za pridobitev investicijske in gradbene dokumentacije za:
- adaptacijo objekta osnovne šole v Oplotnici
- novogradnjo osnovne šole, vrtca in telovadnice na Prihovi
- novogradnja Kulturno turističnega centra
- odvajanje fekalnih vod in za oskrbo s pitno vodo v okvirju projekta očistimo reko Dravinjo.
- široko pasovni internet
- mrliško vežico Čadram
- pločnik Malahorna in Gmajna
- adaptacijo graščine
- ogrevanje z lesno biomaso.
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2.. OBRAMBA (CIVILNA ZAŠČITA)
Post.
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5

Vrsta odhodka
usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ
oprema in tehnična sredstva
organizacije posebnega pomena
preventiva v cestnem prometu
ostalo
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

3.946,46
*8.632,32
0,00
*1.274,59
*17,29
13.870,66

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

3.942,88
8.568,23
0,00
1.253,15
14,10
13.778,36

4.000,00
8.000,00
0,00
1.500,00
50,00
13.550,00

2.1. Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
2.2. Oprema in tehnična sredstva
Sredstva so namenjena za nabavo opreme po planu štaba CZ.
2.3. Organizacije posebnega pomena
Po zakonu se v sistem zaščite, reševanja in pomoči vključujejo tudi nekatera društva in organizacije, ki so
posebnega pomena za zaščito in reševanje (taborniki, kinologi…). S temi organizacijami sklene župan pogodbo
o opravljanju nekaterih nalog zaščite in reševanja. Na podlagi sklenjene pogodbe so te organizacije upravičene
do finančnih sredstev za izvajanje pogodbenih nalog.
Ker te organizacije pri nas še ne delujejo, nismo v letošnjem proračunu za ta namen predvideli finančnih
sredstev.
2.4. Preventiva v cestnem prometu
Sredstva so namenjena za preventivo v cestnem prometu za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in
vrtcu. Vsako leto se izvede tudi občinsko šolsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«. Svet za preventivo v cestnem
prometu ob začetku šolskega leta izvede preventivne akcije varnih poti v šolo in nabavo odsevnih kresničk za
pešce.
2.5. Ostalo
S temi sredstvi se financirajo nekatere nepredvidene naloge sistema za zaščito in reševanje, ki jih na začetku leta
ne moremo planirati in niso posebej opredeljene v finančnem načrtu.

3. JAVNI RED IN VARNOST (GASILSTVO)
Post.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Vrsta odhodka
Gasilska zveza Slovenska Bistrica
Gasilsko društvo Oplotnica
Oprema in adaptacije gasilskih domov
skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti

SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

0,00
*19.751,79
*37.563,35
1.669,17

0,00
19.751,79
37.563,35
39,57

0,00
25.000,00
0,00
1.000,00

58.984,31

57.354,71

26.000,00

3.1. Gasilska zveza Slovenska Bistrica
Sredstva so zagotovljena v p.p. 3.2.
3.2. Gasilsko društvo Oplotnica
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Sredstva so namenjena za pogodbeno sofinanciranje GZ Slovenska Bistrica in financiranje dejavnosti PGD
Oplotnica.
3.3. Oprema in adaptacije gasilskega doma
Na tej postavki letos ne planiramo sredstev.
3.4. Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti
Tu so zajeti stroški nadomestil plač gasilcem v času njihove odsotnosti iz dela, ko izvajajo reševalne naloge ali
so na usposabljanju. Skupne stroške predstavlja tudi prehrana gasilcev v času intervencij.

4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
4.1. KOMUNALA
Pos.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.3
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.
4.1.4.

Vrsta odhodka
Komunalno gospodarstvo– javna razsvetljava
Redno vzdrževanje javne razsvetljave
Tokovina
Investicija-javna razsvetljava
Komunalno gospodarstvo – vodovod
Redno vzdrževanje vodovoda
Investicijsko vzdrževanje vodovoda
Investicije v vodovod
Komunalno gospodarstvo – smeti
Urejanje javnih površin (čistilna akcija)
Stroški odlagališča Pragersko
Stroški zbirnega centra
Komunalno
gospodarstvo
–
vodno
gospodarstvo
4.1.4.1 Urejanje sistema vodooskrbe
4.1.4.2 Inv. na podr. odvajanja in čiščenja odp. voda
4.1.4.3. Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture,
urejanje pokopališč, zelenic
4.1.4.4. Stroški (NUSZ...)
4.1.4.5. Pokopališče Prihova, Čadram (investicije)
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

37.023,63
*11.199,61
*19.651,09
*6.172,93
16.664,63
0
0
*16.664,63
103.093,89
*22.691,70
0
*80.402,19
99.740,84

36.278,08
10.928,31
19.417,72
5.932,05
16.624,74
0,00
0,00
16.624,74
102.957,07
22.585,83
80.371,24
91.568,60

45.500,00
11.000,00
20.000,00
14.500,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
112.000,00
23.000,00
59.000,00
30.000,00
81.600,00

0,00
*30.248,04
*48.778,17

0,00
27.242,48
46.853,27

0,00
40.800,00
25.000,00

0,00
*20.714,63
1.508.644,53

0,00
17.472,85
247.428,49

0,00
15.800,00
259.100,00

4.1.1. Komunalno gospodarstvo - javna razsvetljava
Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, pokrivanje pogodbenih obveznosti za
najem oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanje javne razsvetljave in za manjša investicijska vlaganja
za izboljšanje oskrbe z električno energijo. Del sredstev je predviden za obnovitvena dela na sistemih distribucije
in prestavitve vklopno krmilnih mest javne razsvetljave izven elektroenergetskih objektov.
Stroški tokovine so odvisni od porabe električne energije v določenem obdobju in cenovne politike dobavitelja
električne energije.
Vzdrževanje javne razsvetljave obsega sledeča dela:
- manjše rekonstrukcije in obnove;
- čiščenje in popravilo svetlobnih teles;
- barvanje naprav javne razsvetljave;
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave;
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- zamenjave drogov in svetlobnih teles;
- stroški delovne sile in mehanizacije.
4.1.1.3. Investicija-javna razsvetljava
Proračunska postavka je namenjena za izvedbo javne razsvetljave na Partizanski cesti (industrijska cona), v
naselju Dobriška vas in pri vežici na pokopališču v Čadramu.
4.1.2. Komunalno gospodarstvo - vodovod
4.1.2.3. Investicije v vodovod
V tej proračunski postavki so planirana sredstva za:
- povezava cevovoda PE DN 63 mm od Gorice do Brezja – rekonstrukcija
- povezava cevovoda PE DN 63 mm v Čadramu – rekonstrukcija
- telemetrijska oprema I. faza za Oplotnico.
Del sredstev je namenjen za sanacijo nepredvidenih okvar, raznim manjšim dograditvam in spremembam trase
že zgrajene infrastrukture.
4.1.3. Komunalno gospodarstvo - smeti
4.1.3.1. Urejanje javnih površin
Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenje in rednega vzdrževanja javnih površin in
zelenic na področju občine (košnja, zasaditev, pletje, zalivanje rož v parku in javnih površin). V proračunski
postavki so zajeti tudi stroški akcije čiščenja okolja.
4.1.3.2. Stroški odlagališča Pragersko
Na podlagi delitvenega sporazuma med občino Oplotnica in občino Slov. Bistrica se zagotavljajo sredstva za
ureditev odlagališča Pragersko.
4.1.3.3. Stroški zbirnega centra
Sredstva na tej postavki so planirana za dokončanje izgradnje Zbirnega centra Oplotnica, ki bo namenjen za
zbiranje ločenih, zbranih frakcij kosovnih odpadkov, ki jih bodo občani sami pripeljali v Zbirni center.
4.1.4.

Komunalno gospodarstvo – vodno gospodarstvo

4.1.4.1

Urejanje sistema vodooskrbe

4.1.4.2
Investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov celotnega projekta »Očistimo reko Dravinjo«. Projekt »Očistimo
reko Dravinjo« združuje 8 občin, ki gravitirajo na reko Dravinjo. Projekt bo prikazal skupne možnosti ureditve
in uskladitve okoljske problematike, tako na področju odlaganja odpadkov, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda, ter oskrbe s pitno vodo. Cilj projekta je kandidiranje na evropska sredstva v letih 2008-2013.
4.1.4.3
Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture
Proračunska postavka tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture je namenjena za pokrivanje stroškov
urejanja javnih površin ter urejanje pokopališč v Čadramu in na Prihovi, urejanje avtobusnih postajališč,
vzdrževanje meteorne kanalizacije,obrezovanje in podiranje dreves.
4.1.4.4
Stroški (NUSZ...)
Proračunska postavka stroški (NUSZ…) je namenjena za pokrivanje stroškov ažuriranja in avtomatske obdelave
podatkov za potrebe obračuna nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. P.p. je prenesena pod podprogram delovanje občinske uprave zaradi njene vsebine.
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4.1.4.5. Pokopališče Prihova, Čadram (investicije)
Sredstva so namenjena za dokončanje del na žarnem zidu ter postavitev železne ograje na zgornjem delu
pokopališča v Čadramu.
4.2. PROSTORSKO PLANIRANJE
Pos.
4.2.1
4.2.2

Vrsta odhodka
Izdelava prostorskih izvedbenih aktov
Izdelava tehnične dokumentacije
skupaj:
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

*41.879,26
0,00
41.879,26

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

41.856,76
0,00
41.856,76

2.000,00
0,00
2.000,00

4.2.1. Izdelava prostorskih izvedbenih aktov
Na področju prostorskega planiranja se v letu 2008 planirajo sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti za
dokončanje strategije prostorskega razvoja občine.
4.2.2. Izdelava tehnične dokumentacije
Sredstva za vso projektno dokumentacijo so planirana na postavki 1.6.4.

4.3. CESTNA DEJAVNOST
Pos.
4.3.1.
4.3.2
4.3.3
4.3.4.
4.3.5
4.3.6.

Vrsta odhodka
Redno vzdrževanje lokalnih cest
Vzdrževanje krajevnih cest
Inv. vzdrževanje krajevnih cest
Redno vzdrževanje gozdnih cest
Cestni kataster; odmera cest
Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Tepanje+ pločnik Oplotnica-Gmajna
4.3.7.
Pridobivanje gramoza – peskolom Brinjeva gora
4.3.8
Zimska služba
4.3.9
Elementar – odprava posledic neurja, plazovi
4.3.10. Sanacija plazov
4.3.11. Inv. Ureditev parkirišča Prihova
4.3.12. Sanacija vodotoka Oplotniščica (odpr.posledic
Neurja)
4.3.13. Sanacija ostalih vodotokov
4.3.14. Sanacija mostov
4.3.15. Izgradnja kanalizacije
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

*91.383,41
*120.840,80
*641.938,91
1.168,42
1.259,39
154.398,26

91.215,83
120.160,13
641.674,00
527,31
148.659,77

31.000,00
100.000,00
292.000,00
1.500,00
5.000,00
160.000,00

6.264,63
*16.318,78
0,00
*27.264,63
8.345,85
0,00

6.243,57
16.289,77
0,00
11.327,53
8.345,85
0,00

4.000,00
31.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00

0,00
*5.864,63
345,85
1.075.393,57

0,00
4.132,02
0,00
1.048.575,78

0,00
4.000,00
9.000,00
669.500,00

4.3.1. Redno vzdrževanje lokalnih cest
V tej postavki je zajeto redno vzdrževanje lokalnih cest, pločnikov ter vzdrževanje meteorne kanalizacije. To
obsega predvsem naslednja dela: popravila in namestitev novih prometnih znakov in ogledal, krpanje udarnih
jam, popravila bankin, čiščenje muld, koritnic, jaškov in prepustov, ureditev brežin, navoz peska na makadamska
cestišča, montaža odbojnih ograj, dvig jaškov, manjša asfaltiranja, talne označbe, popravila in pleskanje ograj in
razne intervencije. Vzdrževanje zajema tudi izvedbo vzdrževalnih del, ki so na lokalnih cestah nastale zaradi
zimskih poškodb. V proračunski postavki so predvidena tudi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, ki se na
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lokalnih cestah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in
varnostnih lastnosti.
4.3.2. Vzdrževanje krajevnih cest
Proračunska postavka je namenjena za tekoče vzdrževanje (gramoziranje, grederiranje, odvodnjavanje…) cest.
4.3.3. Inv. vzdrževanje krajevnih cest
Sredstva so namenjena za dokončno plačilo asfaltiranj, ki so bila po programu izvedena v letu 2007:
4.3.4. Vzdrževanje gozdnih cest
Sredstva na proračunski postavki se planirajo za ureditev gozdne ceste v Partovcu.
4.3.5. Cestni kataster, odmera cest
Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov cestnega katastra in stroškov odmere cest.
Odmerjale se bodo naslednje ceste: Strma ulica; Čadram – Skarlovnik; Malahorna – Brence; Doberšek; Božje;
Malahorna – Bezina.
4.3.6. Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste Oplotnica – Tepanje, etapa III.
4.3.7. Pridobivanje gramoza – peskolom Brinjeva Gora
Sredstva iz te postavke so namenjena za pokritje pogodbenih obveznosti ter stroškov v zvezi z obratovanjem v
peskolomu Brezje pri Oplotnici (Brinjeva gora).
4.3.8. Zimska služba
Iz te postavke se namenijo sredstva za pokrivanje stroškov zimske službe (JP, LC,ULICE) – stroškov pluženja,
posipavanja, soli, peska in prevozov za dobavo materialov.
4.3.10. Sanacija plazov na cestah
Sredstva so namenjena za sanacijo plazov (Gorica, Straža – Raskovec).
4.3.11. Inv. ureditev parkirišča Prihova
4.3.14. Sanacija mostov
Sredstva so namenjena za sanacijo mostov v Pobrežu, Malahorni.
4.3.15. Izgradnja kanalizacije
Sredstva so namenjena za gradnjo biološke čistilne naprave v Okoški gori.
4.4. STANOVANJSKA DEJAVNOST
Pos
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8.

Vrsta odhodka
Odvajanje 30 % kupnin v odškodnin. sklad RS
Gradnja in nakup stanovanj
Izplačilo odpravnin
Upravljanje stanovanj
Vzdrževanje stanovanj
Upravljanje poslovnih prostorov
Vzdrževanje poslovnih prostorov
tekoči str. stare telovadnice
Skupaj

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

2.086,46
0,00
0,00
*9.753,05
*15.437,56
834,59
*5.250,00
417.29

1.698,66
0,00
0,00
5.939,61
15.311,40
0,00
5.232,18
234,68

1.700,00
0,00
0,00
6.000,00
12.500,00
0,00
4.000,00
1.251,00

33.778,95

28.416,53

25.451,00

* sklep o prerazporeditvi
4.4.1. Odvajanje kupnin
30 % priliva od kupnin moramo po zakonu odvajati na republiški stanovanjski sklad in republiški odškodninski
sklad.
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4.4.4. Upravljanje stanovanj
Sredstva so planirana za plačilo stroškov upravljanja stanovanj Komunali Slov.Bistrica, urejanja etažne lastnine
ter vpisa v zemljiško knjigo.
4.4.5.Vzdrževanje stanovanj
Sredstva so namenjena za vzdrževanje stanovanj na Grajski cesti.
4.4.6. Upravljanje poslovnih prostorov
Sredstva so namenjena za upravljanje poslovnih prostorov (Zdravstveni dom Oplotnica).
4.4.8. Tekoči stroški stare telovadnice
Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo vzdrževalnine za vodo in stroške odjemnega mesta za el. energijo.
4.5. KMETIJSTVO
4.5.
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6

Kmetijstvo
usposabljanje kmetijskih zemljišč
pomoč pri elementarnih nesrečah
delovanje društev in aktivov
sredstva za razvoj kmetijstva
Razvojni programi podeželja
Izobraževanje v kmetijstvu
Skupaj
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

0,00
834,59
5.842,10
33.383,41
12.518,78
4.172,93
56.751,79

REAL. 2007

0,00
759,94
5.839,21
0,00
5.051,00
1.450,82
13.100,97

PRORAČUN 2008

16.800,00
800,00
5.900,00
41.520,00
19.000,00
4.000,00
88.020,00

4.51. Usposabljanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin in boljše izkoriščanje naravnih virov. Gre za
sredstva pridobljena iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, ki bodo porabljena za
sofinanciranje agromelioracij, prvo ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene
divjadi in ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih. Pogoji za pridobitev sredstev bodo objavljeni v javnem
razpisu (prenos sredstev iz 2007 in plan za 2008).
4.5.2 Pomoč pri elementarnih nesrečah
Sredstva planirana na tej postavki so namenjena za pomoč pri nesrečah v kmetijstvu (pomoč pri požaru na
gospodarskem objektu, nakup krme, obnova travinja, dovoz pitne vode, zaščita objektov po požaru, udaru
strele….), ko sredstva rezerv ne bodo zadoščala za delno pokritje posledic ob elementarnih nesrečah, za
sofinanciranju obrambe pred točo z letali, in drugih administrativnih stroškov obveščanja ob elementarnih
nesrečah.
4.5.3 Delovanje društev in aktivov
Sredstva te postavke so namenjena društvom, ki delujejo na področju kmetijstva v občini. Iz tega naslova društva
pridobivajo sredstva za redno financiranje delovanja in izredne aktivnosti posameznih društev.
4.5.4 Sredstva za razvoj kmetijstva
Sredstva za razvoj kmetijstva so namenjena za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v občini
Oplotnica in se usmerjajo v ukrepe določene v pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v občini Oplotnica in prijavljeni ter s strani Evropske komisije potrjeni shemi državnih pomoči.
Iz tega naslova se sofinancirajo tudi prireditve in aktivnosti, ki so pomembne za kmetijstvo v občini ( razstave,
ocenjevanja, raziskovalne naloge, strokovne prezentacije….).
4.5.5 Razvojni programi podeželja
Sredstva iz te postavke so namenjena sofinanciranju izvajanja LEADER osi in organizacije lokalne akcijske
skupine in sofinanciranju projekta BIOREGIJA, ki je planiran kot trileten projekt. Projekti so sofinancirani s
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strani MKGP in EU, sejemske predstavitve, prostorsko in arhitekturno urejanje naselij in priprava projektov za
skupno prijavo za neposredne spodbude.
4.5.6. Izobraževanje v kmetijstvu
Sredstva iz te postavke so namenjena sofinanciranju posameznih delavnic, tečajev in drugih izobraževalnih
aktivnosti po programu izobraževanj za leto 2008, organiziranih programov izobraževanja posameznih kmetov
in izobraževanje preko planiranih programov društev na področju kmetijstva ter planiranih strokovnih ekskurzij.
4.6. DROBNO GOSPODARSTVO
Post.
4.6.1.
4.6.2.

Vrsta odhodka
Razvoj obrti in podjetništva
Sofinanciranje projektov
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

8.345,85
11.809,38
20.155,23

REAL. 2007

0,00
5.876,11
5.876,11

PRORAČUN 2008

8.000,00
11.000,00
19.000,00

4.6.1. Razvoj obrti in podjetništva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov za razvoj obrti in podjetništva ter projektov, ki so del
razvojnih programov občine in v skladu z razvojno strategijo subvencioniranja obrestne mere za kredite za
naložbe v drobnem gospodarstvu. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje promocije podjetništva in
izobraževanja za podjetništvo, delovanje vstopne točke VEM na lokalnem nivoju, program vavčarskega
svetovanja in usposabljanja, spodbujanje podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami, pomoč podjetnikom
pri iskanju drugih finančnih virov, organizacija podjetniškega usposabljanja, tečaji in delavnice in organizacijo
različnih aktivnosti v okviru lokalnih aktivnosti v okviru lokalnih oziroma regionalnih iniciativ.
4.6.2. Sofinanciranje projektov
Sredstva so namenjena za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni v letu
2008 , aktivnosti EIM, Centra razvoja človeških virov za leto 2008 , Regionalnega sklada dela Podravje za leto
2008 , sofinanciranje izvedbenih projektov za področje obrti in podjetništva ter projektov društev, ki se
prijavljajo na razpise za sofinanciranje iz sredstev EU in se izvajajo v javnem interesu , izgradnja čebelarskega
centra Oplotnica.

4.7. TURIZEM
4.7
4.7.1
4.7.2.
4.7.4
4.7.5.
4.7.6
4.7.7.

Turizem
promocija in propaganda
sofinanciranje razvojnih programov
Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
Sofinanciranje izdelave turističnih prospektov
Turistične prireditve
Izobraževanje
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

2.628,94
7.928,56
4.172,93
1.669,17
*5.259,39
2.503,76
24.162,74

REAL. 2007

2.564,97
5.670,56
4.172,93
696,00
5.241,16
1.995,62
20.341,24

PRORAČUN 2008

2.500,00
6.000,00
4.200,00
1.000,00
5.300,00
2.000,00
21.000,00

4.7.1. Promocija in propaganda
Sredstva so namenjena za vzdrževanje uradnega slovenskega turističnega informacijskega portala, predstavitev
mest na elektronskih medijih, predstavitve in promocije na sejmih, razstave (starih fotografij…..), priprava, tisk
in razdelitev brošur in drugega promocijskega materiala, povezovanje in skupna promocija celotnega
podpornega okolja za turizem in portal nadgradnje INFO točk.
4.7.2. Sofinanciranje razvojnih programov
Sredstva so namenjena za sofinanciranje idejnih projektov, projektov in pridobivanju dokumentacije,
pomembnih za bogatitev turistične ponudbe, GIZ Dravinjska dolina (Projekt Turistične destinacije Rogla, razvoj
blagovnih znamk, turističnih produktov iz narave za zdravje, wellnes, tematske turistične poti, izvedba booking
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online sistema, priprava predinvesticijskih projektov in za subvencioniranje obrestne mere za kredite na področju
gospodarstva in turizma.
4.7.4. Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Turističnih društev, ki delujejo v javnem interesu na območju
občine. Sredstva se dodelijo posameznemu društvu na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na
področju turizma v občini Oplotnica.
4.7.5. Sofinanciranje izdelave turističnih prospektov
Sredstva so namenjena za pripravo, zbiranje, obdelavo materialov za izdelavo turistično informativno
propagandnega gradiva, javni natečaji in izdelave promocijskega gradiva, objave, spoti, manjše informativne
zloženke.
4.7.6. Turistične prireditve
Sredstva so namenjena za vzpodbujanje krajevnih in vaških turističnih aktivnosti ter sofinanciranje večjih
turističnih prireditev. Sredstva se dodelijo na podlagi prijave prireditve na javni razpis in izbire prireditev, ki so
v javnem interesu.
4.7.7. Izobraževanje
Priprava in organizacija delavnic na področju turizma in urejenosti okolja.
7. ZDRAVSTVO
Post.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Vrsta odhodka
Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih
mrliško ogledna služba
Investicije – ZD Oplotnica
Oskrba bolnika na domu
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

33.800,70
2.295,11
2.086,46
4.218,83
42.401,10

REAL. 2007

28.692,06
2.288,77
0,00
4.217,28
35.198,11

PRORAČUN 2008

29.000,00
2.300,00
6.700,00
4.300,00
42.300,00

7.1. Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih
S planiranimi sredstvi zagotavljamo obvezno zdravstveno zavarovanje za nezaposlene in občane brez dohodkov.
Sredstva se nakazujejo RZZZS na osnovi mesečnih obveznosti za obvezno zdravstveno zavarovanje.
7.2. Mrtvo ogledna služba
Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov in
obveznih obdukcij za naše občane. Nakazujejo se na osnovi izstavljenih računov izvajalcev mrliških pregledov
in opravljenih obdukcij.
7.3. Investicije
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa ultrazvočnega aparata z opremo.
7.4. Oskrba bolnika na domu
Le-to izvajata dve bolničarki, zaposleni v ZD Slov. Bistrica. Planirana sredstva delno pokrivajo stroške njunih
plač s prispevki, regresa za prehrano in letni dopust ter stroške amortizacije terenskega vozila. Nakazovali jih
bomo mesečno po dvanajstinah ZD Slov. Bistrica.
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8 . REKREACIJA IN KULTURA
8.1. ŠPORT
8.1
8.1.1.
8.1.2.

Šport
Nacionalni program športa na občinski ravni
Ostale naloge
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007

33.383,41
8.345,85
41.729,26

PRORAČUN 2008

33.383,41
7.731,86
41.115,27

33.400,00
8.400,00
41.800,00

8.1.1. Nacionalni program športa na občinski ravni
Sredstva so planirana za izvedbo nacionalnega programa športa ter sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega
športa , športa predšolskih in šolskih otrok ter rekreacije, opredeljenega v Letnem programu športa za leto 2008 v
skladu Pravilnikom o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica.
V teh sredstvih niso planirana sredstva za sofinanciranje najema športne dvorane za vadbo športnih društev. V
letu 2008 bodo športna društva lahko koristila športno dvorano brezplačno, in sicer v obsegu lanskoletnega
koriščenja, zato tem društvom, za ta namen, ne pripadajo še sredstva iz te proračunske postavke.
8.1.2. Ostale naloge
Sredstva smo namenili za financiranje izbire in stroškov prireditve ob podelitvi priznanj športnikom, športnim
delavcem in športnim kolektivom Občine Oplotnica, za pomoč študentom pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih
programov izven sedeža fakultete za šport, za sofinanciranje izobraževanja, organizacijo večjih športnih
prireditev (državna prvenstva v Oplotnici), udeležba posameznih članov društev oz. klubov na večjih
mednarodnih in drugih športnih prireditvah ter za financiranje športne dejavnosti in akcij, ki jih ni mogoče v
naprej predvideti ter za vzdrževanje in urejanje športnih igrišč.
8.2. KULTURA
Post.

Vrsta odhodka
Knjižnica J. Vošnjaka
8.2.1.
Stroški dela (b.plača, prevoz,prehr.,reg., )
8.2.2
Materialni in funkcionalni stroški knjižnice v Oplotnici
8.2.3
Investicijsko vzdrževanje
8.2.4
Nabava knjig
8.2.5.
Nabava nove opreme
8.2.15. Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
Varovanje kult. Dediščine
8.2.6
Investicijska sr. – obnova graščine
8.2.7
Ohranjanje in varovanje kult.dediščine
8.2.14
Projektna dokumentacija za izgradnjo kult.doma
Amaterska kulturna dejavnost
8.2.9
Sofinanciranje dejavnosti KUD
8.2.10
Ostale dejavnosti s področja kulture
8.2.11. Materialni stroški graščine
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

34.951,07
*20.512,75
7.928,56
0,00
5.424,80
1.043,23
41,73
38.742,79
*22.051,09
16.691,70
0,00
20.238,69
13.353,36
4.172,93
2.712,40
93.932,57

REAL. 2007

34.562,07
20.477,64
7.928,52
0,00
5.424,72
731,19
0,00
37.014,18
20.322,48
16.691,70
0,00
17.381,65
13.350,32
2.704,03
1.327,30
88.957,90

PRORAČUN 2008

35.830,00
21.000,00
8.000,00
0,00
5.500,00
1.000,00
330,00
17.700,00
1.000,00
16.700,00
0,00
18.400,00
13.400,00
3.000,00
2.000,00
71.930,00

KNJIŽNICA
8.2.1. Stroški dela
Planirana sredstva za plače obsegajo stroške enega strokovnega delavca-bibliotekarja za polovični delovni čas,
sofinanciranje stroškov za plače računovodje in ravnateljice (11,6%), prehrano, prevoz, regres, jubilejne nagrade,
pokojninska premija in delež izobraževanja.
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8.2.2. Materialni in funkcionalni stroški knjižnice
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih in funkcionalnih stroškov delovanja knjižnice v Oplotnici
(ogrevanje, elektrika, vzdrževanje prostorov, vzdrževanje programov, telefonske in poštne storitve, zavarovalne
premije, vzdrževanje knjižnega gradiva in drugi stroški za Bibliobus na Prihovi).
8.2.4. Nabava knjig
Postavka je namenjena za nakup knjižničnega gradiva za potrebe knjižnice v Oplotnici v višini 30% od
nakupnega standarda Ministrstva za kulturo.
Zakon o knjižničarstvu (Ur.l.RS, št.87/01) v 55.členu določa, da država sofinancira nakup knjižnega gradiva in
računalniške opreme za splošne knjižnice, vendar pod pogojem, da občina redno zagotavlja ostala sredstva v
skladu s prvim odstavkom 52.člena.
8.2.5. Nabava nove opreme
Sredstva so namenjena nakupu računalniške in programske oprema za knjižnico. Sredstva se bodo nakazala
knjižnici kot refundacija računov, na podlagi refundacijskega zahtevka.
KULTURNA DEDIŠČINA
8.2.6. Investicijska sredstva-obnova graščine
Sredstva so namenjena dokončanju restavratorskih del na kapeli v graščini ter dopolnitvi manjkajočih elementov
v kapeli, odkrivanju in restavriranju najstarejših plasti na stenah hodnika pred kapelo (freske) in pripravi
projektov za prijave na razpise za pridobivanje finančnih sredstev.
8.2.7. Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
Sredstva so planirana za sofinanciranje obnovitvenih del na strehi cerkve Sv.Janeza Krstnika v Čadramu – 2.
obrok (4 x 16.691,70 EUR).

AMATERSKA KULTURNA DEJAVNOST
8.2.9. Sofinanciranje dejavnosti KUD
Predvidena sredstva zajemajo sofinanciranje dejavnosti in sofinanciranju funkcionalnih stroškov kulturnih
društev in njihovih sekcij v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi (Ur.l. RS št.
3/2005, 97/2007).
8.2.10. Ostale dejavnosti s področja kulture
Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditve ob podelitvi javnih priznanj,
določenih s programom ljubiteljske kulture in Pravilnikom za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v
Občini Oplotnica, za dosežke na področju ljubiteljske kulture ter za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, ki niso
vključene v redni program kulturnih društev (sofinanciranje prevoza za gostovanje mladinskega orkestra, z
glasbeno šolo in predstavniki turizma v Avstriji), kot so nastopi in tekmovanja otroškega pevskega zbora,
gostovanje razstav in ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so sofinanciranja prireditev, gostovanj
naših društev in podobno.
8.2.11. Materialni stroški graščine
Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov graščine (elektrika, voda, odvoz smeti)
in drugi nujni stroški vzdrževalnih del v graščini.
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8. 3. INFORMIRANJE
Post.
8.3

Vrsta odhodka
INFORMIRANJE
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

8.763,14
8.763,14

REAL. 2007

6.574,42
6.574,42

PRORAČUN 2008

8.800,00
8.800,00

8.3.1. Informiranje
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja lokalnega KTV sistema.

9. IZOBRAŽEVANJE
9.1. OTROŠKO VARSTVO
Post.

Vrsta odhodka

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8.
9.1.9

Redna dejavnost Vrtca "Oton Župančič"
Vzdrževanje objektov
Nakup osnovnih sredstev
drugi VVZ
Prevozi otrok
Program za otroke
Subvencija prehrane dojenčkov
Javna dela
Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah
SKUPAJ

PLAN 2007 EUR

258.721,42
*5.593,97
*1.600,00
*58.320,96
0,00
2.086,46
0,00
5.424,80
383,91
332.131,53

REAL. 2007

254.722,28
5.590,98
1.502,81
51.174,69
0,00
1.853,79
0,00
3.027,98
0,00
317.872,53

PRORAČUN 2008

258.000,00
4.000,00
1.500,00
52.000,00
0,00
2.000,00
0,00
8.800,00
4.100,00
330.400,00

* sklep o prerazporeditvi

VRTEC
9.1.1. Redna dejavnost Vrtca "Oton Župančič"
V tej postavki so zajeta sredstva za Vrtec Oton Župančič Slovenska Bistrica, potrebna za financiranje dejavnosti
zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.
Sredstva predstavljajo razliko med ekonomsko ceno programov in višino prispevkov staršev. Višina sredstev je
planirana v skladu z oceno potrebnih sredstev, ocene števila vključenih otrok v vrtec in ocene plačilne
sposobnosti staršev. Vrtcu jih bomo nakazovali na osnovi predloženih seznamov in računov vrtca za vsak mesec
posebej.
9.1.2. Vzdrževanje objektov
V tej postavki so zajeta sredstva za beljenje z domflok zaščito v oddelku v OŠ in ograditev igrišča za oddelek na
Prihovi.
Sredstva se bodo nakazala kot refundacija računov, na podlagi refundacijskega zahtevka.
9.1.3. Nakup osnovnih sredstev
V tej postavki so zajeta sredstva za nakup igrala za otroke s stolpom, mrežo in podestom in igralo za enoto na
Prihovi.
Sredstva se bodo nakazala kot refundacija računov, na podlagi refundacijskega zahtevka.
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9.1.4. Drugi vrtci
S planiranimi sredstvi bomo v skladu z zakonodajo pokrivali razliko med ekonomsko ceno oskrbnine in
plačilom staršev za otroke - naše občane, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Sredstva so planirana na
osnovi realizacije te postavke za leto 2007.
9.1.6. Programi za otroke
S planiranimi sredstvi bomo subvencionirali letovanje predšolskih otrok,sofinancirali stroške izvedbe različnih
počitniških programov, bralne značke predšolskih otrok, stroške obdarovanja vseh predšolskih otrok in
sofinancirali prireditve v okviru Veselega decembra in drugo.
9.1.8. Javna dela
Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov javnih del v višin 50% - 2.izvajalca.
9.2. OSNOVNO ŠOLSTVO
Post.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6
9.2.7.
9.2.8
9.2.9.
9.2.10.
9.2.11.
9.2.12.

Vrsta odhodka
Materialni stroški osnovne šole
Nabava kurilnega olja
Prevozi otrok
Sredstva za investicijsko vzdrževanje
Sredstva za tekoče vzdrž. in nabavo opreme
Dodatni program
Ostali nepredvideni stroški
Programi za učence
Stroški javnih del
Nakup klavirja
Zavarovanje in zdravstveni nadzor
Material.stroš. odd.glasbene šole odd. v Oplotnici
SKUPAJ
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

11.266,90
*25.710,48
82.744,98
0,00
*23.468,39
*17.810,05
*525,94
*9.631,07
*4.077,82
0,00
5.842,10
5.529,13
186.606,85

REAL. 2008

11.266,89
25.695,58
74.878,73
0,00
23.399,14
17.810,05
0,00
9.590,53
3.712,27
0,00
5.842,05
5.529,09
177.724,33

PRORAČUN 2008

11.300,00
26.000,00
80.000,00
0,00
10.000,00
18.000,00
0,00
7.000,00
10.000,00
0,00
5.900,00
5.500,00
173.700,00

9.2.1. Materialni stroški osnovne šole
V postavki so zajeti materialni stroški osnovne šole Oplotnica. Iz občinskega proračuna se tako financirajo
stroški električne energije in vode . Sredstva za elektriko in vodo se bodo šoli nakazovala mesečno po
dvanajstinah , ob upoštevanju dejanskih stroškov v letu 2007.
9.2.2. Nabava kurilnega olja
V postavki se financira nakup kurilnega olja za osnovno šolo Oplotnica, enoto Prihova in telovadnico v
Oplotnici.
9.2.3. Prevozi učencev
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevozov učencev od doma do šole in nazaj, za katere smo v
skladu z zakonodajo s pogodbenimi prevozi zagotovili prevoz učencev. Postavka vključuje tudi prevoze učencev
s kombijem iz težje dostopnih krajev in otrok s posebnimi potrebami, ki jim je z odločbo dodeljeno spremstvo.
9.2.4. Sredstva za investicijsko vzdrževanje
9.2.5. Sredstva za tekoče vzdrževanje in nabavo opreme
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju objektov in za nabavo opreme. Sredstva za tekoče vzdrževanje se
bodo šoli nakazovala mesečno po 1/12, za opremo pa na podlagi zahtevkov in dokazil, ki izkazujejo
upravičenost do nakazila sredstev.
9.2.6. Dodatni program
Sredstva so namenjena za pokrivanje standardnih oz. dogovorjenih programov, ki jih izvajajo osnovne šole izven
zakonsko določenega programa. V planiranih sredstvih so zajeti stroški sofinanciranja zgodnjega učenja tujih
jezikov, tekmovanj v znanju, varstvo vozačev, sofinanciranje šol v naravi izven obveznega programa ter stroškov
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bivanja in prehrane otrok, ki se udeležujejo šol v naravi, plavalni tečaj, ki jih organizira OŠ Pohorskega
bataljona tako, da bodo ta sredstva znižala delež, ki ga morajo prispevati starši za svoje otroke. Obseg sredstev
je določen v skladu s proračunskimi možnostmi in se nakazuje na podlagi izstavljenih zahtevkov OŠ.
9.2.8 Program za učence
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov različnih programov,enkratnih akcij in projektov, ki jih v okviru
programa Zveze prijateljev mladine Slovenije ter v okviru drugih programov izvajajo šole in nekateri drugi
izvajalci. Sem sodi bralna značka (nagradna ekskurzija in stroški bralne značke, teden otroka, Veseli december,
sprejem otrok v šolsko skupnost , projekt EKO šole , programi letovanja, preventivni programi v osnovnih šolah,
raziskovalna dejavnost učencev, novoletna obdaritev učencev, sofinanciranje dejavnosti Zveze za tehnično
kulturo Slovenije in drugo. Sredstva se bodo izvajalcem programov nakazala na osnovi zahtevkov z dokazili o
namenski rabi sredstev, Zvezi za tehnično kulturo pa na osnovi letne pogodbe.
9.2.9. Stroški javnih del
Sredstva so namenjena pokrivanju obveznosti iz naslova javnih del .
9.2.11. Zavarovanje in zdravstveni nadzor
S planiranimi sredstvi bomo v skladu z zakonodajo financirali zavarovanje šolskih objektov, opreme in
odgovornosti ter financirali stroške obveznih sanitarno zdravstvenih pregledov priprave živil v šolskih kuhinjah
po letni pogodbi.
9.2.12. Materialni stroški oddelka glasbene šole v Oplotnici
V tej postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in prevoza delavcev glasbene šole, ki
poučujejo v oddelku v Oplotnici in stroški vzdrževanja instrumentov. Stroški se bodo Glasbeni šoli Slovenska
Bistrica poravnavali mesečno po 1/12.
9.3. ŠTIPENDIJE
Štipendije
9.3.
Štipendije
Skupaj:
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007 EUR

11.058,25
11.058,25

REAL. 2007

PRORAČUN 2008

10.221,21
10.221,21

18.800,00
18.800,00

Postavka je planirana za financiranje štipendij, dodeljenih na podlagi pravilnika o štipendijah v Občini
Oplotnica.
10. SOCIALNO VARSTVO
Post.
10.1.
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

Vrsta odhodka
materialni stroški Centra za socialno delo
Zavodsko varstvo
Storitve zdravstvenega zavarovanja brezposelnih
program za mlade in starejše občane
socialno varstvene pomoči
Javna dela-materialni stroški
subvencije stanarin
humanitarne organizacije in društva
sofinanciranje RK in financiranje prispevkov za
družinske pomočnike
Zdravstvena preventiva
Služba pomoči na domu
Varna hiša, materinski dom
Pomoč novorojencem
SKUPAJ

PLAN 2007 EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

3.338,34
*44.181,14
*4.064,28
*4.224,80
*303,76
*618,19
*3.972,93
2.086,46
*11.784,19

3.338,28
44.169,69
3.968,14
2.165,10
300,00
613,68
2.262,84
2.086,00
11.752,49

3.400,00
44.500,00
2.800,00
4.200,00
5.000,00
4.400,00
2.300,00
2.100,00
12.000,00

351,50
*7.190,22
*4.407,51
*7.276,68
93.800,01

0,00
6.367,97
2.225,89
7.250,45
86.500,53

0,00
6.500,00
2.500,00
7.300,00
97.000,00
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10.1. Sofinanciranje Centra za socialno delo
Sredstva na tej postavki so planirana na podlagi Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o normativih in
standardih na področju socialno varstvenih storitev in stopnjo rasti cen za storitve (Ur.l. RS, št. 9/2006) za
stroške vodenja neposredne socialne oskrbe. Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe med CSD in
občino, mesečno po 1/12.
10.2. Zavodsko varstvo
Sredstva so namenjena za doplačila oz. plačila oskrbnin za naše občane, ki se nahajajo v splošnih in posebnih
socialnih zavodih. Cene storitev v zavodih se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev. Občina poravnava svoje obveznosti na osnovi izstavljenih računov.
Občanom občine Oplotnica, ki jim občina v celoti pokriva oskrbnino se iz teh sredstev zagotavlja tudi mesečna
žepnina, ki predstavlja znesek v višini 20 odstotkov zneska minimalnega dohodka in je namenjena za pokrivanje
stroškov premije, ki izhajajo iz naslova zdravstvenega zavarovanja, nakupu zdravil in za kritje drobnih osebnih
potreb.
10.3. Storitve zdravstvenega zavarovanja brezposelnih
Sredstva so namenjena za financiranje materialnih stroškov, vodenje in odločanja v zvezi z izvajanjem
postopkov Zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb (vodenje postopkov: 20 ur mesečno po 5,95 EUR/uro
in materialni stroški). Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe med CSD in občino, mesečno po
1/12.
10.4. Programi za mlade in starejše občane
Sredstva bomo namenili za sofinanciranje različnih preventivnih programov za mlade ter posameznih projektov,
namenjenih vzgoji mladih in njihovemu usposabljanju za premagovanje življenjskih težav in za starejše občane,
ki jih izvajajo različna društva in druge pravne osebe v občini, kot so srečanja starejših občanov, druženje v
skupinah za samopomoč starejših in za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev Oplotnica , delo z rejenci
in drugo.
10.5. Socialno varstvene pomoči
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov enkratnih denarnih pomoči za naše občane, ki se znajdejo v trenutni
materialni stiski, za posebno strokovno obravnavo družin s specifičnimi psiho-socialnimi težavami, za
pokrivanje stroškov internatske oskrbe za mladostnike, katerih starši ne zmorejo pokrivati teh stroškov in jih
napoti Center za socialno delo. Osnova za dodeljevanje pomoči iz te postavke je Pravilnik o socialno varstvenih
pomočeh v Občini Oplotnica.
Postavka je namenjena tudi za pokrivanje najnujnejših pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo premoženja ali
drugih zavezancev za plačilo le teh. Osnova za priznanje te vrste socialno varstvene pomoči je Pravilnik o
socialno varstvenih pomočeh v Občini Oplotnica.
10.6. Javna dela
Sredstva so namenjena pokrivanju obveznosti iz naslova javnih del za program pomoč družini pri vzgoji otrok na
domu za I. izvajalca.
10.7. Subvencije stanarin
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med ekonomsko stanarino in prispevkom najemnika stanovanja na
osnovi izračuna.
10.8. Humanitarne organizacije in društva
Postavka je namenjena za dodelitev sredstev humanitarnim organizacijam in društvom po javnem razpisu
sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov in za sofinanciranje dejavnosti Krajevne organizacije RK
Oplotnica.
10.9. Sofinanciranje RK
Postavka je namenjena za sofinanciranje delovanja Organizacije Rdečega križa v Slov. Bistrici. Sredstva se
nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe, mesečno po dvanajstinah .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBČINA: PRORAČUN 2008-čistopis
34

Družinski pomočniki
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 2/04), ki uvaja novo
pravico do izbire družinskega pomočnika so sredstva na tej postavki namenjena pokrivanju stroškov družinskih
pomočnikov po izdani odločbi o pravici do družinskega pomočnika (587,03 EUR mesečno za enega
družinskega pomočnika). V planu je upoštevan eden družinski pomočnik, za katerega je izdana odločba CSD.
Na podlagi zakona o socialnem varstvu bo SPIZ od 1.2. 2008 dalje občinam vračal stroške za družinskega
pomočnika v višini dodatka za pomoč in postrežbo.
10.11. Služba pomoči na domu
Sredstva na tej postavki so planirana na podlagi Sklepa občinskega sveta o cenah socialno varstvenih storitev in
sicer za pokrivanje stroškov izvajanja pomoči na domu v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev. Službo izvaja Center za socialno delo, v skladu s sklenjeno pogodbo, z eno
izvajalko. Sredstva se bodo izvajalcu službe nakazovala mesečno na osnovi njegovih zahtevkov z dokazili o
namenski rabi sredstev in ob upoštevanju prihodkov iz naslova plačil uporabnikov.
10.12. "Varna hiša" in "Materinski dom" in Svetovalni center za mladostnike in starše
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju regijskega programa in delovanju "Varne hiše", ki je
namenjen žrtvam zaradi posledic zlorabe moči in sofinanciranju regijskega programa in delovanja "Materinskega
doma", ki je namenjen materam z mladoletnimi otroki, nosečnicam ter samskim ženskam, ki so se znašle v
trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo možnosti bivanja. Sredstva se nakažejo izvajalcu (CSD
Maribor), na podlagi sklenjene pogodbe. Sredstva bomo namenili za sofinanciranje Svetovalnega centra za
otroke, mladostnike in starše in za delovanje pisarne varuha človekovih pravic.
10.13. Pomoč novorojencem
Sredstva so namenjena za subvencioniranje prehrane dojenčkov do 4. meseca starosti. Sredstva se bodo
nakazovala lekarnam na osnovi izstavljenih računov s prilogami, ki izkazujejo upravičenost do nakazila sredstev.
Sredstva so namenjena kot denarna pomoč ob rojstvu otroka v višini 208,65 EUR po novorojenem otroku v
skladu s pravilnikom. Sredstva se bodo nakazovala po upravnem postopku, začetem na podlagi vloge staršev
novorojenega otroka in izdane odločbe o pravici do denarne pomoči na podlagi sklepa občinskega sveta ob
sprejemu in uveljavitvi Pravilnika o denarni pomoči za novorojene otroke.
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C. RAČUN FINANCIRANJA

post.

Vrsta odhodka

Odplačilo kreditov poslovnim bankam
* sklep o prerazporeditvi

PLAN 2007
EUR

REAL. 2007 PRORAČUN 2008

50.075,11

47.046,91

72.000,00

Postavka je namenjena odplačilu glavnice kredita poslovni banki, ki je bil najet v letu 2007za asfaltiranje cest ter
odplačilu glavnice novonajetega kredita za adaptacijo Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica.
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