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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08odl US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF IN 14/15 ZUUJFO), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB , 14/13, 101/13 in 55/15 – ZFisP0 in 7. člena Statuta Občine
Oplotnica (UGSO 49/2015), je Občinski svet Občine Oplotnica na 9. redni seji dne 29. septembra 2016 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Oplotnica za leto 2016 (UGSO 19/2016) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna se na ravni podkontov določa v naslednjih zneskih:

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans proračuna leta 2016
________________________________________________________________________________________________________________

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.917.806,00
2.615.192,00
2.458.912,00
2.240.312,00
120.100,00
98.500,00

156.280,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI

104.030,00
4.500,00
8.250,00
500,00
39.000,00

6.925,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

74 TRANSFERNI PRIHODKI

6.925,00

295.689,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI

295.689,00

2.936.974,00
985.694,00
233.845,00
31.535,00
645.314,00
29.500,00
45.500,00

1.354.707,00

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

38.400,00
693.737,00
147.571,00
474.999,00

443.763,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

443.763,00

152.810,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Stran 3 od 38

24.300,00
128.510,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-19.168,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
___________________________________________________________________________
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans proračuna leta 2016
________________________________________________________________________________________________________________

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

0
0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

(IV.-V.)

___________________________________________________________________________
C.RAČUN FINANCIRANJA
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans proračuna leta 2016
________________________________________________________________________________________________________________

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE

171.868,00
171.868,00

500 Domače zadolževanje

171.868,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

205.000,00
205.000,00
205.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH

-52.300,00

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-33.132,00

(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE

19.168,00

(VI.+VII.-VIII.-IX.)
__________________________________________________________________________________________

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo«

2. člen
Drugi odstavek 8. člena (proračunski skladi) se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
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52.300,00

imajo

(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 43.500 eurov.«
3. člen
Prvi odstavek 10. člena (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
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 2016 lahko
zadolži do višine 171.868 eurov.«
4. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni del tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Oplotnica.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: O:11.9/2016
Oplotnica, 29. 9. 2016
OBČINA OPLOTNICA
župan
Matjaž Orter
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OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2016
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA 2016
V rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2016 predvidevamo 2.917.806 EUR prihodkov
oziroma 40.474,43 EUR manj glede na veljavni proračun.
Vseh odhodkov rebalansa je za 2.936.674 EUR oziroma 75.925,57 EUR več glede na veljavni
proračun.
Proračunski primanjkljaj znaša v rebalansu znaša 19.168 EUR.
V računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prilivov in odlivov.
V računu financiranja predvidevamo z rebalansom zadolžitev v višini 171.868 EUR, kar predstavlja
100.000 EUR več kot je v veljavnem proračunu.
V računu financiranja predvidevamo z rebalansom odplačilo dolga v višini 205.000 EUR, kar
predstavlja 14.100 EUR manj glede na veljavni proračun.
Z upoštevanjem stanja na računu konec leta 2015 v višini 52.300 EUR je sprememba stanja sredstev
na računu konec leta 0, kar pomeni, da je rebalans uravnotežen.
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA 2016

Usklajujemo postavke, ki izkazujejo odstopanja zaradi neodobrenih sredstev sofinanciranja, zaradi
povečanih prostorskih potreb glede na vpis otrok v vrtec, naravnih nesreč (neurja) ter zaradi
uskladitve proračunskih postavk z dejansko predvideno realizacijo sredstev.
Posamezne uskladitve na proračunskih postavkah so navedene v nadaljevanju, v posebnem delu (2).

OBRAZLOŽITEV RAČUNA FINANCIRANJA REBALANSA PRORAČUNA 2016
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil.
Zadolževanje se v rebalansu povečuje za 100.000 EUR zaradi planiranega najema posojila pri
poslovni banki za financiranje investicije II. faze vrtca – mansarde za 2 oddelka vrtca v Oplotnici.
Z rebalansom se znižuje odplačilo dolga za 14.100 EUR na podlagi pričakovanega trenda realizacije
do konca leta.
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 2.458.912 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 2.240.312 €
Zajemajo prihodke iz naslova dohodnine, ki pomenijo dejansko ocenjeno višino glavarine na podlagi ZFO-1. Merilo
za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13. a člena
ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti
občin in število prebivalcev v občini. Povprečnina za leto 2016 je določena v višini 522,00 EUR.
700020 - DOHODNINA - občinski vir - je planirana v višini 2.240.312,00 EUR.
Sprejet proračun 2.240.312,00 €
Veljavni proračun 2.240.312,00 €

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 120.100 €
703000 - Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb - 400,00 EUR
703001 - Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 500,00 EUR
703003 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 19.000,00 EUR.
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na višino 17.200 EUR.
703004 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 78.000,00 EUR.
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na višino 82.000 EUR.
703005 - Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.000,00 EUR
703100 - Davek na vodna plovila - 150,00 EUR.
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na višino 500 EUR.
703200 - Davek na dediščine in darila - 7.000,00 EUR
703300 - Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb - 1.500,00 EUR
703301 - Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 10.000,00 EUR
Sprejet proračun 117.550,00 €
Veljavni proračun 117.550,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom iz skupne vrednosti 117.500 EUR na 120.100 EUR na podlagi realizacije ter
izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 98.500 €
704403 - Davek na dobitke od iger na srečo 1.000,00 EUR
704700 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - 97.000,00 EUR
704708 - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - 500,00 EUR
Sprejet proračun 98.500,00 €
Veljavni proračun 98.500,00 €
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 156.280 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 104.030 €
710301 – Prihodki od najemnin za poslovne prostore – 42.000 EUR
710302 – Prihodki od najemnin za stanovanja – 22.000 EUR
710303 – Prihodki od najemnin za opremo – 1.200 EUR
710304 – Prihodki od drugih najemnin – 26.700 EUR
710306 – Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – 3.000 EUR.
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na podlagi sklepa o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v 1.
polletju t.l. na višino 7.400 EUR.
710311 – Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico – 160 EUR
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na podlagi pričakovane realizacije do konca leta.
710312 – Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico – 4.500 EUR.
Sprejet proračun 99.560,00 €
Veljavni proračun 103.960,00 €
Rebalans: 104.030,00 EUR

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 4.500 €
711100 - Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.000,00 EUR.
Sprejet proračun 3.000,00 €
Veljavni proračun 3.000,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na višino 4.500 EUR na podlagi pričakovane realizacije do konca leta.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 8.250 €
712001 - Globe za prekrške 6.000,00 EUR
712007 - Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora - 2.000,00 EUR.
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na višino 2.200 EUR na podlagi pričakovane realizacije do konca leta.
712008 - Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 50,00 EUR
Sprejet proračun 8.050,00 €
Veljavni proračun 8.050,00 €

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 500 €
713005 - Prihodki od vstopnin - 500,00 EUR
Sprejet proračun 500,00 €
Veljavni proračun 500,00 €

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 39.000 €
714105 – prihodki od komunalnih prispevkov – 10.000 EUR
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714120 – prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj . 4.000,00 EUR
714199 – drugi izredni nedavčni prihodki – 20.000 EUR
Sprejet proračun 34.000,00 €
Veljavni proračun 38.145,43 €
Sredstva na kontu 714199 –drugi izredni nedavčni prihodki j se usklajujejo z rebalansom na podlagi sklepa o
vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v 1. polletju t.l. na višino 25.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 6.925 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 6.925 €
722100 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 6.625,00 EUR
Sprejet proračun 6.625,00 €
Veljavni proračun 6.625,00 €
Prihodki se usklajujejo z rebalansom zaradi izvršitve letnega načrta zamenjave nepremičnin v letu 2016 iz
sprejetega proračuna 2016, pri čemer je za vsako nepremičnino izvršen samostojen pravni posel prodaje oz.
nakupa.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 295.689 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 295.689 €

SN
520400
520407
520021
520022

razčlenitev konta 740004
skupna občinska uprava
tržne najemnine
JD razvojni program
JD varstvo okolja
skupaj:

7.900,00
4.000,00
9.240,00
9.840,00
30.980,00

Sredstva se usklajujejo z rebalansom na višino 29.000 EUR zaradi krajšega časa sofinanciranja programov
javnih del.
740301 – Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – 43.969,00 EUR.
Planirani so prihodki na podlagi prijave na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje investicije v nogometno
igrišče v Oplotnici.
Sprejet proračun 341.638,00 €
Veljavni proračun 341.638,00 €
Z rebalansom ne planiramo prihodkov zaradi neodobrene prijave na razpis. Dinamika izvedbe se prenese v NRP
za naslednje leto.

Stran 11 od 38

Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 985.694 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 233.845 €
V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila,
nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskimi
načrtom. Plače in drugi izdatki zaposlenim se izplačujejo skladno z zakoni in dogovori, predpisanimi varčevalnimi
ukrepi, ki veljajo za tekoče leto. Načrtujemo tudi plače in druge izdatke zaposlenim v okviru zaposlovanja v
programe javnih del. Plače se obračunavajo v skladu s pogodbami o izvajanju programov javnih del.
Sredstva so planirana glede na določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in
drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16).
Sprejet proračun 233.370,00 €
Veljavni proračun 232.972,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 31.535 €
Planirana sredstva načrtujemo za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in
premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence; funkcionarje, delavce občinske
uprave ter delavce, vključene v programe javnih del.
Sprejet proračun 31.461,00 €
Veljavni proračun 31.859,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 645.314 €
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih
proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za
izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in
storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje,
poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.
Zaradi bistveno zmanjšane primerne porabe smo pri načrtovanju planirane proračunske porabe tekočih odhodkov za
leto 2016 upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru dejanske porabe v
letu 2015 ter da se vsi izdatki, tudi novonastali, poskušajo oceniti čim bolj realno.
Sprejet proračun 611.082,00 €
Veljavni proračun 614.244,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 29.500 €
V letu 2016 predvidevamo plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam ter plačila obresti od
dolgoročnih kreditov poslovnim bankam ter javnim skladom. Predvidevamo tudi plačilo obresti za novo
zadolževanje.
Sprejet proračun 31.500,00 €
Veljavni proračun 31.500,00 €
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Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

409 - Rezerve
Vrednost: 45.500 €
V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v proračunsko rezervo, ki se
namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.
Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bili
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje določenih nalog.
Sprejet proračun 36.000,00 €
Veljavni proračun 36.000,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1.354.707 €

410 - Subvencije
Vrednost: 38.400 €
V okviru subvencij planiramo subvencije cen javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom ter kompleksne
subvencije v kmetijstvu.
Sprejet proračun 40.400,00 €
Veljavni proračun 40.400,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 693.737 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so
sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij
ter drugih transferom posameznikom.
V okviru teh odhodkov planiramo odhodke za darila ob rojstvu otroka, druge transfere za zagotavljanje socialne
varnosti ter druge transfere posameznikom. V okviru drugih transferov posameznikom planiramo odhodke za
regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačila staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posameznikom in
gospodinjstvom.
Sprejet proračun 701.837,00 €
Veljavni proračun 701.837,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 147.571 €
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Mednje sodijo
dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem
interesu.
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje
različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, požarnega varstva, civilne zaščite.
Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje političnih strank.
Sprejet proračun 145.950,00 €
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Veljavni proračun 150.056,43 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 474.999 €
Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega
zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, tekoče transfere v javne zavode ter na tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.
Sprejet proračun 454.219,00 €
Veljavni proračun 469.518,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 443.763 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 443.763 €
Med investicijske odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev spadajo odhodki za nakup opreme, novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.
Sprejet proračun 407.574,00 €
Veljavni proračun 392.452,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 152.810 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 24.300 €
V okviru transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo transfere za delovanje
civilne zaščite ter gasilskega društva.
Sprejet proračun 23.200,00 €
Veljavni proračun 24.300,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 128.510 €
V okviru investicijskim transferom proračunskim uporabnikom planiramo sredstva za investicijski transfer občinam
ter investicijske transfere javnim zavodom.
Sprejet proračun 135.910,00 €
Veljavni proračun 135.910,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom.
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 171.868 €

500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 171.868 €
Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je na podlagi 56. člena ZIPRS1617 v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena
Zakona o financiranju občin dalo na razpolago 5 % primerne porabe za sofinanciranje investicij 2 % nepovratnih
sredstev ter 3 % povratnih. Iz povratnih sredstev planiramo dodeljena sredstva v višini 71.868,00 EUR na kontu
500307 najeti krediti pri državnem proračunu dolgoročni krediti.
Sprejet proračun 71.868,00 €
Veljavni proračun 71.868,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom. Planira se tudi zadolžitev pri poslovni banki v višini 100.000,00 EUR za
financiranje investicije v proračunu (vrtec Oplotnica – II. faza – mansarda), konto 500100 – najeti krediti pri
poslovnih bankah – dolgoročni krediti.

55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 205.000 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 205.000 €
- 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti so planirani v višini 69.100 EUR.
Sredstva se usklajujejo z rebalansom na znesek 55.000 EUR na podlagi pričakovane realizacije do konca leta.
- 550305 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti so planirani v višini 148.000,00
EUR.
Odhodek za odplačilo domačega dolga planiramo za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih.
-550307 odplačila kreditov državnemu proračunu dolgoročni krediti planiramo odplačilo v višini 2.000,00 EUR
Sprejet proračun 219.100,00 €
Veljavni proračun 219.100,00 €
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
0011200 - MATERIALNI STR. OBČ.ORG.
Vrednost: 300 €
Sredstva so namenjena za stroške župana za telefon.
Sprejet proračun 450,00 €
Veljavni proračun 450,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0011400 - DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.
Vrednost: 33.120 €
Sredstva so namenjena za stroške proslav in prireditev: oglaševalskih storitev, izdatkov za reprezentanco, hrano ob
pogostitvah, drugi splošni material in storitve ob prireditvah; poštnino ter tekoče transfere neprofitnim
organizacijam.
Sprejet proračun 23.900,00 €
Veljavni proračun 27.425,43€
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016 zaradi povečanih
stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav, izdatkov za reprezentanco, drugega splošnega materiala in
storitev ter tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Znižujejo se stroški hrane ob posebnih
dogodkih in proslavah.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Vrednost: 12.240 €

0083200 - OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Vrednost: 9.000 €
Planirana so sredstva za vzdrževanje spletne strani Občine Oplotnica, MojaObčina.si (redno obveščanje o dogodkih
in aktivnostih društev ter ostalih organizacij), letni zakup prostora na strežniku Lex Localis in vzdrževanje STO
portala.
Sprejet proračun 2.000,00 €
Veljavni proračun 5.220,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016 zaradi vključenih
stroškov prenove spletne strani ter novonastalih stroškov posodobitve kataloga informacij javnega značaja
(prenos podatkov in ažuriranje v skladu z določili 8. člena nove Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja) ter objavljanja splošnih aktov, sprejetih na sejah OS.

0013618 - OBČINSKA PRIZNANJA
Vrednost: 2.120 €
Postavka zajema nagrade in priznanja ter druge izdatke na podlagi odloka o priznanjih Občine in Pravilnika za
vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi.
Sprejet proračun 1.900,00 €
Veljavni proračun 1.900,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.
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0013612 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
Vrednost: 1.120 €
Na novo odprti postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob različnih prireditvah in
proslavah na območju celotne občine.
V podprogram so zajeti stroški pokroviteljstva Občine pri prireditvah.
Sprejet proračun 950,00 €
Veljavni proračun 1.120,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0011115 - PLAČA JD RAZV. PROGRAMI NOVE DEJAVNOSTI V
OKOLJU
Vrednost: 1.147 €
V okviru proračunske postavke bo izplačana plača za 1 delavca, vključenega v program javnega dela. Planirana
sredstva so namenjena za osnovne plače, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane
med delom, regresa za letni dopust ter prispevke delodajalca.
Sprejet proračun 12.666,00 €
Veljavni proračun 8.323,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016. Realizacija je bila
samo do zaključka programa, odobrenega v letu 2015 (izplačilo plače v januarju 2016). Program za leto 2016 ni
bil odobren.

0011116 - PLAČA JD VARSTVO OKOLJA
Vrednost: 20.940 €
V okviru proračunske postavke je predvidena plača za 1 javnega delavca za leto 2016. Planirana sredstva so
namenjena za osnovno plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom
ter prispevke delodajalca.
Sprejet proračun 13.535,00 €
Veljavni proračun 14.335,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom glede na odobren program javnih del ter dejansko število dveh vključenih
oseb in se zvišujejo na 20.940 EUR.

0012211 - ZAPOSL.DOL.ČAS
Vrednost: 3.543 €
Sprejet proračun 0,00 €
Veljavni proračun 3.543,00 €
Postavka se planira s sklepom o prerazporeditvi sredstev ter je vključena v rebalans 2016 zaradi dolgotrajne
odsotnosti udeleženca javnih del zaradi bolezni. Planira se zaposlitev za obdobje 3 mesecev.

0012500 - MATERIALNI STROŠKI
Vrednost: 86.365 €
Izdatki za materialne stroške zajemajo tiste izdatke, ki nastanejo z delovanjem funkcionarjev, občinskega sveta,
občinske uprave.
Namenjeni so za pisarniški in drugi splošni material in storitve (pogrebni venci, sveče, štampiljke, ključi,
dimnikarske storitve, zastave - državne, evropske in občinske, darila nagrajencem, pokali, fotografiranje, material za
okraševanje ob novem letu, pregled gasilnih aparatov, električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, 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.
Na kontu sredstva prenesena drugim občinam (konto 413003) so planirana sredstva za organiziranje skupne
občinske uprave za področje civilne zaščite.
Sprejet proračun 95.850,00 €
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Veljavni proračun 92.595,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0013622 - STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE
Vrednost: 13.500 €
Izdatki za komunalno inšpekcijo so stroški, ki nastajajo z delovanjem skupne občinske uprave Medobčinskega
inšpektorata Vojnik. Sredstva so planirana v deležu skupnih stroškov 19% za inšpektorja in 10% za redarja na
podlagi finančnega plana.
Sprejet proračun 14.000,00 €
Veljavni proračun 14.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vrednost: 111.998 €

0013653 – VRTCEC OPLOTNICA - 2. FAZA z ureditvijo prostora za
knjižnico (mansarda)
Vrednost: 108.080 €
Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo 2. faze nizko energetskega vrtca v
Oplotnici, ki pomeni nadaljevanje 1. faze, ki je bila zaključena v letu 2013.
Sprejet proračun 2.000,00 €
Veljavni proračun 2.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016. Za potrebe
predšolske vzgoje se bosta dokončala 2 oddelka v mansardi vrtca Oplotnica, za kar bodo potrebna gradbeno
obrtna dela, mavčno – kartonska dela, urediti je potrebno prezračevanje, vodovod in kanalizacijo ter elektro inštalacije. Pri realizaciji investicije so planirani tudi stroški dokumentacije, varnostnega nadzora, nadzora
investicije ter aktivnosti pridobivanja uporabnega dovoljenja.

0015130 - NAKUP OSTALE OPREME
Vrednost: 3.918 €
Sredstva so namenjena za nakup drobnega inventarja ter opreme.
Zaradi obvezne uvedbe davčnih blagajn je planirana nabava tablic s tiskalnikom. Planirana pa je tudi nabava
multifunkcijskih naprav.
Sprejet proračun 3.000,00 €
Veljavni proračun 4.131,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 9.300 €
Po zakonu se v sistem zaščite, reševanja in pomoči vključujejo društva in organizacije, ki so posebnega pomena za
zaščito in reševanje. S temi organizacijami so sklenjene pogodbe o opravljanju nekaterih nalog zaščite in reševanja.
Na podlagi sklenjenih pogodb so planirana potrebna sredstva, ki so potrebna za usposabljanje in nabavo potrebne
opreme.

0021000 - DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE
Vrednost: 1.200 €
Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in
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opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč
in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
Sprejet proračun 2.500,00 €
Veljavni proračun 1.400,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0022000 - OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ
Vrednost: 8.100 €
Za varno posredovanje v primeru potrebe je potrebno nabaviti še manjkajočo osebno opremo za pripadnike CZ.
Planirana je tudi nabava naprave AED za gasilce.
Sprejet proračun 7.000,00 €
Veljavni proračun 8.100,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 32.020 €

0045200 - POMOČ PRI ELEMENT.NESR.
Vrednost: 1.820 €
Planirana sredstva so namenjena obrambi pred točo z letali.
Sprejet proračun 32.000,00 €
Veljavni proračun 32.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
0045500 - RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA
Vrednost: 2.220 €
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja" in nadgradnje
programov LEADER. Ukrep Leader se bo v novem programskem obdobju 2014-2020 izvajal kot del skupnega
pristopa CLLD in predstavitvi na sejmu.
Sprejet proračun 2.300,00 €
Veljavni proračun 2.300,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 6.000 €

0043400 - REDNO VZDR. GOZDNIH CEST
Vrednost: 6.000 €
Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Sprejet proračun 1.600,00 €
Veljavni proračun 6.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016. Na podlagi prejete
koncesijske dajatve za leto 2015 od realizacije za posekan in prodan les so s sklepom o vključevanju
nenačrtovanih prejemkov in izdatkov zagotovljena dodatna sredstva za potrebna opravljena dela, s katerimi se
opravičuje prejem dajatve.
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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 257.950 €

0043100 - REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST
Vrednost: 88.000 €
Na 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, koristnic, jaškov in prepustov, ureditev brežin, 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 sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v daljših časovnih obdobjih
zaradi izboljšanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.
Sprejet proračun 50.000,00 €
Veljavni proračun 50.000,00 €
Sredstva se usklajujejo z rebalansom. Postavka je povečana zaradi sredstev, ki so potrebna za odpravo naravnih
nesreč – neurij v letu 2016.

0043111 - SANACIJA PLAZOV
Vrednost: 77.100 €
Sredstva so namenjena za sanacijo plazu nad vrtcem v Oplotnici.
Poraba sredstev je planirana na osnovi projektantskega predračuna.
Sprejet proračun 103.250,00 €
Veljavni proračun 83.250,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0043800 - ZIMSKA SLUŽBA
Vrednost: 42.500 €
Iz te postavke se namenijo sredstva za pokrivanje stroškov zimske službe (JP, LC, pločniki, grajski kompleks, park)
v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v občini Oplotnica - stroškov pluženja, posipavanja, soli, peska in
prevozov za dobavo materialov, postavitev snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije.
Sprejet proračun 35.000,00 €
Veljavni proračun 35.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 84.000 €

0043140 - SANACIJA MOSTOV
Vrednost: 58.000 €
Sredstva so namenjena za sanacijo mostu na Partizanski cesti 115 ter stroške nadzora.
Sprejet proračun 56.000,00 €
Veljavni proračun 58.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0043300 - INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST
Vrednost: 26.000 €
Sredstva so planirana za nakup zemljišča, po katerem poteka JP948252 in izvedbo asfaltiranja JP948871 GabrovnikKotnik.
Sprejet proračun 17.800,00 €
Stran 20 od 38

Veljavni proračun 27.800,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.
Konto 420600 – nakup zemljišč - se usklajuje z rebalansom zaradi izvršitve letnega načrta zamenjave
nepremičnin v letu 2016 iz sprejetega proračuna 2016, pri čemer je za vsako nepremičnino izvršen samostojen
pravni posel prodaje oz. nakupa.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 6.000 €

0043500 - CESTNI KAT.,ODMERA CEST
Vrednost: 6.000 €
Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov cestnega katastra in stroškov odmere cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke.
Sprejet proračun 4.500,00 €
Veljavni proračun 4.500,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 47.300 €

0041111 - REDNO VZDRŽEVANJE J.R.
Vrednost: 11.800 €
Stroški so namenjeni za redno vzdrževanje javne razsvetljave v celotni občini.
Sprejet proračun 13.720,00 €
Veljavni proračun 13.720,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0041130 - REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR
Vrednost: 8.000 €
Sredstva so predvidena za zamenjavo dotrajanih luči na obstoječih kandelabrih, montažo in demontažo svetlobnih
teles.
Sprejet proračun 6.000,00 €
Veljavni proračun 8.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 2.000 €

0046200 - SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
Vrednost: 2.000 €
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Pravilnikom o regionalnih razvojnih
agencijah in Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter na osnovi pooblastila Sveta regije
Podravje z dne 17. 2. 2014 za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020,
ki se opravljajo v javnem interesu in v skladu s posredovanimi izhodišči in predpostavko za pripravo občinskih
proračunov, se pripravijo letne pogodbe za vse občine v regiji po razrezu.
Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje ustanovitve rokodelske zadruge in socialnega podjetništva v občini.
Razvoj obrti in podjetništva

Stran 21 od 38

Sprejet proračun 5.000,00 €
Veljavni proračun 5.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 700 €

0047600 - TURISTIČNE PRIREDITVE
Vrednost: 700 €
Planirana sredstva so namenjena plačilu stroškov SAZAS-a za izvajanje glasbe na prireditvah.
- turistične prireditve
Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za
izvedbo posameznih aktivnosti.
Sprejet proračun 600,00 €
Veljavni proračun 600,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016 (vključujejo se tudi
nekateri stroški dogodkov prireditev v decembru 2015).

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 23.335 €

0047100 - PROMOCIJA IN PROPAGANDA
Vrednost: 3.160 €
Sredstva so namenjena za stroške izdelave in pošiljanja mesečnega koledarja prireditev.
Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za
izvedbo posameznih aktivnosti.
Sprejet proračun 3.560,00 €
Veljavni proračun 3.160,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0047200 - SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV
Vrednost: 8.500 €
V programu planiramo sredstva za sofinanciranje izvedbenega projekta štirih občin "Pohorje-Rogla in projekta
Samooskrbna regija ter izobraževanje turističnih vodnikov, ki predstavljajo izvedbeni del občinskega razvojnega
projekta - VIS (Strategije razvoja občine za obdobje 2014-2022) in pokrivanje stroškov delovanja projektnih skupin.
Stroški so planirani na podlagi pogodb o sofinanciranju in ocenjenih stroškov za delo projektnih skupin.
Sprejet proračun 9.000,00 €
Veljavni proračun 9.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0047500 - IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP
Vrednost: 200 €
Sredstva so namenjena izdelavi promocijskega materiala za turizem.
Sprejet proračun 300,00 €
Veljavni proračun 300,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.
Stran 22 od 38

0047800 - KOČA PARTOVEC
Vrednost: 6.975 €
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov uporabe koče in investicijskemu vzdrževanju (ureditev tuš
kabine in kamina).
Sprejet proračun 6.550,00 €
Veljavni proračun 6.875,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 71.155 €

0013627 - "CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.
Vrednost: 36.265 €
Sredstva so predvidena za delno plačilo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
v aglomeraciji Oplotnica ID16421 in za centralno čistilno napravo.
Sprejet proračun 37.765,00 €
Veljavni proračun 37.765,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0043150 - KANALIZACIJA
Vrednost: 30.800 €
Sredstva kontov skupine 4119 - drugi transferi posameznikom so namenjeni za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav. Del sredstev je namenjen za razne manjše rekonstrukcije na kanalizaciji.
Sprejet proračun 24.300,00 €
Veljavni proračun 24.300,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 7.210 €

0042100 - IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV
Vrednost: 7.210 €
Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniške podpore PISO, LI in PNR, za izdelavo OPPN ribnik v Brezju,
za spremembe in dopolnitve OPN-a.
Sprejet proračun 19.500,00 €
Veljavni proračun 9.500,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 50.200 €

0041230 - INV. V VODOVOD
Vrednost: 49.700 €
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje vodovoda v Brezju, Čadramu in sanacijo vodnega objekta Sujek.
Sredstva so namenjena za vzdrževanje katastra in vodenje analitičnih evidenc.
Sprejet proračun 51.700,00 €
Veljavni proračun 51.700,00 €
Stran 23 od 38

Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 59.200 €

0041450 - POKOPALIŠČA
Vrednost: 59.200 €
Sredstva so namenjena za I. fazo rekonstrukcije MV, II. fazo širitve pokopališča Čadram (oporni zid, ograja, žarni
grobovi, popravilo stopnic), ter za vzdrževanje pokopališča Čadram in Prihova.
Sprejet proračun 67.680,00 €
Veljavni proračun 67.427,00 E
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

16039003 - Objekti za rekreacijo
Vrednost: 36.460 €

0041310 - UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
Vrednost: 12.600 €
Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrževanja javnih površin in zelenic
na področju občine (košnja, pletje, zalivanje rož v parku in javnih površin).
Sprejet proračun 12.520,00 €
Veljavni proračun 12.520,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0041430 - T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.
Vrednost: 23.860 €
Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov urejanja javnih površin, urejanje avtobusnih postajališč,
vzdrževanje meteorne kanalizacije, obrezovanje in podiranje dreves. Del sredstev je namenjen za plačilo stroškov
zemeljskih del za igrišče v Ugovcu.
Sprejet proračun 21.600,00 €
Veljavni proračun 22.160,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Vrednost: 8.800 €

0044700 - VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS
Vrednost: 8.800 €
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.
Sprejet proračun 2.800,00 €
Veljavni proračun 8.800,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
0044500 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ
Vrednost: 19.000 €
Sredstva so namenjena za vzdrževanje stanovanj.
Stran 24 od 38

Sprejet proračun 8.000,00 €
Veljavni proračun 17.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016. Temeljito je bilo
potrebno obnoviti tudi stanovanje na Ulici Pohorskega bataljona 17.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 37.000 €
V podprogramu so zajeti stroški nujne zobozdravstvene pomoči, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva
ter plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

0071000 - ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB
Vrednost: 37.000 €
Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna občanom, ki niso zaposleni in nimajo lastnih sredstev za
preživljanje, pokrivati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Sredstva za plačilo prispevkov poravnava
Občina Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Sprejet proračun 38.000,00 €
Veljavni proračun 38.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 2.500 €
Podprogram zajema stroške mrliško ogledne službe.

0072000 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Vrednost: 2.500 €
Planirana sredstva so po Zakonu o zdravstvenem varstvu namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov za
naše občane. Nakazujejo se na osnovi izstavljenih računov izvajalcev mrliških ogledov.
Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno
bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na
območju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika ter
v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih
ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.
Sprejet proračun 3.000,00 €
Veljavni proračun 3.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 25.485 €
Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih
spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z
dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

0082111 - STROŠKI GRAŠČINE
Vrednost: 9.445 €
V tem programu so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov v graščini (brez
prostorov glasbene šole).

Stran 25 od 38

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov graščine (elektrika, voda, odvoz smeti,
plin, deratizacija, varovanje zgradbe, kanalščina, čistilni material, zavarovanje) in druge nujne stroške vzdrževalnih
del v graščini.
Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških za december preteklega leta.
Sprejet proračun 9.490,00 €
Veljavni proračun 9.815,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0082610 - DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA
Vrednost: 8.040 €
V tem programu so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja zunanje ureditve.
Sprejet proračun 7.270,00 €
Veljavni proračun 6.892,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 54.640 €
Podprogram zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, druge programe v knjižnicah,
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

0082200 - MATERIALNI STR. KNJIŽNICE
Vrednost: 11.930 €
Sredstva so namenjena Knjižnici Josipa Vošnjaka za pokrivanje materialnih stroškov delovanja zavoda, stroškov
energetskega managementa. V postavki so zajeti tudi stroški delovanja bibliobusa, ki pokriva potrebe po tej
dejavnosti na Prihovi ter jo izvaja Knjižnica Maribor po sklenjeni pogodbi. Sredstva, namenjena knjižnici v
Oplotnici, bomo nakazovali Knjižnici Josipa Vošnjaka mesečno, po dvanajstinah.
Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in plana javnega zavoda za izvedbo
programa.
Sprejet proračun 12.530,00 €
Veljavni proračun 12.530,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 11.720 €
V podprogram je zajeto upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov,
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice,...), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in
večnamenskih kulturnih centrov).

0082110 - OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE
Vrednost: 300 €
Iz te postavke bomo financirali ostale nepredvidene stroške na področju kulture, kot so sofinanciranje stroškov
dejavnosti, ki niso vključene v rednih programih kulturnih društev, kot so nastopi in tekmovanja otroškega pevskega
zbora, gostovanja in podobno.
Sprejet proračun 1.500,00 €
Veljavni proračun 1.500,00 €
Stran 26 od 38

Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0082160 - DELOVANJE KTC
Vrednost: 11.420 €
Na tej postavki so planirani materialni stroški uporabe prostorov kulturno turističnega centra.
Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov delovanja KTC v deležu, namenjenemu
delovanju za dejavnost kulture (elektrika, voda, odvoz smeti, plin, deratizacija, varovanje zgradbe, kanalščina,
čiščenje, čistilni material, in druge nujne stroške vzdrževalnih del v KTC).
Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških za december preteklega leta.
Sprejet proračun 15.550,00 €
Veljavni proračun 11.760,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 7.500 €
Podprogram zajema sofinanciranje programov ostalih društev.
Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica.

0015170 - SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTEV
Vrednost: 7.500 €
Sofinanciranje programov drugih društev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov ostalih društev in
organizacij v Občini Oplotnica (borci, častniki, veterani, upokojenci, KTV in dr.), po javnem razpisu. Proračunska
postavka je nova in jo tvorijo prejšnje proračunske postavke št. 0083000, del 0011400 in 0054000. Vse te so
predmet enega javnega razpisa (javni razpis za sofinanciranje drugih društev).
Sprejet proračun 6.500,00 €
Veljavni proračun 6.500,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

18059001 - Programi športa
Vrednost: 99.985 €
Podprogram zajema: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, upravljanje in
vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov, ipd.

0027000 - STROŠKI ŠPORTNE DVORANE
Vrednost: 54.025 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov, ki nastanejo z uporabo vadbenih površin in se v celoti ne
pokrijejo z najemninami športnih društev.
Izdatki so namenjeni za zagotavljanje sredstev za delovanje športne dvorane: voda, elektrika, tekoče vzdrževanje,
varovanje objekta, stroški telefona.
Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu.
Sprejet proračun 57.750,00 €
Veljavni proračun 58.075,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

Stran 27 od 38

0044801 - STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT
Vrednost: 3.960 €
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov stare telovadnice za vadbo športnih
društev.
Sprejet proračun 4.810,00 €
Veljavni proračun 4.810,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0081300 – IGRIŠČE (IZGRADNJA TRIBUN)
Investicijo smo prijavili na JR Fundacije za šport in še nismo prejeli odgovora, zato so planirana sredstva v skladu s
projektantsko oceno. Izdelava dokumentacije PGD in PZR se nanaša na 3. faze. Ta investicija predstavlja 1. fazo
rekonstrukcije in dograditve stadiona.
Sprejet proračun 43.969,00 €
Veljavni proračun 43.969,00 €
Postavka se z rebalansom ne planira zaradi neodobrenih sredstev Fundacije za šport.
Z rebalansom se dinamika izvedbe prenese v NRP v naslednje leto.

19029001 - Vrtci
Vrednost: 501.940 €

0091200 - VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Vrednost: 9.610 €
V ceni programov vrtca niso zajeta sredstva za vzdrževanje objektov in nakupa osnovnih sredstev, ampak jih mora v
skladu z zakonodajo občina dodatno zagotoviti. Višina sredstev se planira v skladu z razpoložljivimi sredstvi
proračuna in so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih in za investicijska vlaganja v razširitev
oddelkov vrtca. Sredstva se vrtcu zagotavljajo na podlagi posredovanih zahtevkov z dokazili o namenski rabi, do
odobrene višine.
V tej postavki so zajeta sredstva za nujno vzdrževanje objekta, s tem zagotavljamo pogoje za izvajanje programov
vzgojno varstvene dejavnosti.
Sprejet proračun 22.610,00 €
Veljavni proračun 22.610,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016. Za investicijsko
vlaganje v razširitev 2 oddelkov vrtca je planirana realizacija na p.p. 0013653 – Vrtec Oplotnica – 2. faza z
ureditvijo prostora za knjižnico.

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 268.030 €
Podprogram zajema: materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade),
nakup ter gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.

0013624 - INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA
Vrednost: 92.150 €
Sredstva so planirana za odplačevanje denarnih obveznosti, nastalih na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi
stavbne pravice z dne 24. 6. 2010.
Sprejet proračun 92.400,00 €
Veljavni proračun 92.400,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.
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0092100 - MATERIALNI STROŠKI OŠ
Vrednost: 21.004 €
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med drugim opredeljuje, da lokalna skupnost v skladu z
normativi in standardi zagotavlja sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora. V postavki so sredstva za delno
pokritje materialnih stroškov osnovnih šol. Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev,
sofinancirali stroški električne energije, vode ter ostalih materialni stroškov.
Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov za osnovne šole s
prilagojenim programom po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju osnovne šole Glazija Celje, OŠ Pod goro Slov.
Konjice in Minke Namestnik Sonje Slov. Bistrica.
Sprejet proračun 19.604,00 €
Veljavni proračun 19.604,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0092200 - PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Vrednost: 54.246 €
Iz občinskega proračuna se bodo, v okviru planiranih sredstev pokrivali stroški toplovoda za OŠ ter kurilno olje za
enoto na Prihovi.
Sprejet proračun 50.000,00 €
Veljavni proračun 50.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0092910 - STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA
Vrednost: 7.870 €
Planirana sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostorov.
Sprejet proračun 9.238,00 €
Veljavni proračun 7.938,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 10.550 €
Podprogram zajema: materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne
stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v
glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.
V postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti tudi stroški prehrane delavcev glasbene šole v Oplotnici, delno
pa tudi stroški prevozov na delo.

0092120 - MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE
Vrednost: 10.550 €
V postavki so v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja planirana sredstva za delno
pokritje materialnih stroškov glasbene šole. Glasbena šola v Oplotnici kot oddelek vzgojno izobraževalne ustanove
v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno izobraževalne
smotre.
V tej postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in prevoza delavcev glasbene šole, ki
poučujejo v oddelku v Oplotnici. Ministrstvo za šolstvo in šport, za razliko od ostalih šol, glasbeni šoli ne pokriva
povračil, nadomestil in drugih izdatkov zaposlenim, v skladu s kolektivno pogodbo. Občina je dolžna pokrivati tudi
stroške ogrevanja, tekočega vzdrževanja in materialne stroške.
Sprejet proračun 11.250,00 €
Veljavni proračun 11.250,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.
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19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 190.587 €

0092300 - PREVOZI OTROK
Vrednost: 181.437 €
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja so na tej postavki planirana sredstva za pokrivanje stroškov prevozov učencev od doma do šole in
nazaj. Postavka vključuje tudi prevoze učencev na nevarnih poteh v oddaljenosti pod 4 km ter povračila stroškov
prevoza za učence, ki so se preselili in imajo pravico šolanje nadaljevati na šoli, ki so jo obiskovali pred preselitvijo.
Občina zagotavlja tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi,
tako ta prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi strokovna učna pomoč.
Predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot
nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Obveznosti plačujemo na podlagi računov, ki
nam jih posredujejo izvajalci prevozov in na podlagi potrdil šole tistim upravičencem, ki jim je izdana odločba o
povrnitvi potnih stroškov na podlagi Pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju občine
Oplotnica (Ur. l. RS, št. 32/2010)
Sprejet proračun 184.437,00 €
Veljavni proračun 184.437,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016. Znižujejo se stroški
izvedbe postopka okvirnega sporazuma za šolske prevoze.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 11.594 €
Podprogram zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok ter sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih
domov.

0051130 - POMOČ NOVOROJENCEM
Vrednost: 9.000 €
Sredstva so namenjena kot denarna pomoč ob rojstvu otroka v višini 208,65 za enega novorojenega otroka v skladu
s Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence (Ur. l. RS, št. 58/2006). O pravici do prispevka za
novorojenca se odloča v upravnem postopku, na podlagi vloge z odločbo. Iz teh sredstev se tudi subvencionira
prehrana dojenčkov do 4. meseca starosti materam, ki ne morejo dojiti in sicer ena škatla hrane na mesec. Sredstva
se nakažejo na podlagi predpisane hrane pristojnega zdravnika in računa lekarne, ki je hrano izdalo na recept.
Sprejet proračun 10.000,00 €
Veljavni proračun 10.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

20049001 - Centri za socialno delo
Vrednost: 55.700 €
Center za socialno delo zagotavlja posamezniku, družinam in skupinam prebivalcev pravice iz socialnega varstva, ki
obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne
pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

0051100 - SLUŽBA POMOČI NA DOMU
Vrednost: 44.000 €
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Za območje občine Oplotnica opravlja storitev pomoči na
domu Center za socialno delo Slov. Bistrica, s katerim občina vsako leto sklene pogodbo o sofinanciranju, na
podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter doplačila posamezniku glede na višino dohodkov.
Sredstva so planirana na podlagi veljavnih cen socialno varstvenih storitev in sicer za pokrivanje stroškov izvajanja
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pomoči na domu po odločbi CSD, 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.
Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta . Sredstva se bodo izvajalcu službe nakazovala mesečno na podlagi
predloženega zahtevka z obračunom in upoštevanju prihodkov iz naslova plačil uporabnikov.
Sprejet proračun 41.000,00 €
Veljavni proračun 41.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0054000 - PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ
Vrednost: 1.500 €
Sredstva so namenjena sofinanciranju 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 je druženje v skupinah za samopomoč starejših, delo z rejenci
(letovanje, počitniški program) in drugo.
Sprejet proračun 2.500,00 €
Veljavni proračun 2.500,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

0056000 - JAVNA DELA
Vrednost: 10.200 €
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih del za laično pomoč družinam, ki ga izvaja CSD.
Izračuni temeljijo na deležu sofinanciranja za kritje razlike plač za udeležence javnih del in potne stroške za prevoz
do uporabnikov storitev.
Sprejet proračun 9.715,00 €
Veljavni proračun 9.715,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Vrednost: 19.000 €

0059100 - IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU
Vrednost: 19.000 €
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za sofinanciranje pravice do družinskega pomočnika v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu. Sredstva se bodo družinskim pomočnikom nakazovala mesečno, in sicer na osnovi
odločbe CSD Slovenska Bistrica.
Na podlagi Odločb CSD Slov. Bistrica o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so na tej postavki
zagotovljena sredstva za plačilo dveh družinskih pomočnikov.
Sprejet proračun 21.000,00 €
Veljavni proračun 21.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 85.000 €
Podprogram zajema: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje
pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre
in centre za pomoč na domu.
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0052000 - ZAVODSKO VARSTVO
Vrednost: 85.000 €
Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška namestitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz
proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če
oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Oplotnica zagotavlja
tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov dodatnih storitev, kot so spremstvo na zdravniške specialistične
preglede, odvajalna sredstva, dietna prehrana in malica, za občane, ki jim Občina Oplotnica v celoti oziroma delno
plačuje stroške institucionalnega varstva žepnine za kritje drobnih osebnih potreb za oskrbovance, za katere občina v
celoti pokriva domsko oskrbo na osnovi pisne vloge doma ali oskrbovanca.
Sprejet proračun 90.000,00 €
Veljavni proračun 90.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 7.130 €
Podprogram zajema sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva:
Rdeči križ Slovenije, Karitas,...).

0058000 - HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA
Vrednost: 1.200 €
S planiranimi sredstvi bomo sofinancirali društva, katerih dejavnost je humanitarne narave. Sredstva se bodo
društvom razdelila na podlagi rezultatov javnega razpisa, v skladu z določili Pravilnika o vrednotenju programov
društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti (Ur.l.RS, št. 58/06) po javnem
razpisu.
Sprejet proračun 2.000,00 €
Veljavni proračun 2.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 29.500 €

0016300 - STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI
- planirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah: 7.000,00 EUR;
- planirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah: 18.500,00 EUR;
- planirana plačila od obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri javnih skladih v višini 6.000,00 EUR
Izračuni so narejeni na podlagi obstoječih obveznosti in pričakovanih obveznostih v letu 2016.
Sprejet proračun 31.500,00 €
Veljavni proračun 31.500,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Vrednost: 4.000 €

0016320 - STROŠKI ZADOLŽEVANJA
Vrednost: 4.000 €
V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v proračunskem letu nastanejo v skladu s kreditnimi
pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita.
Izračuni so narejeni na podlagi obstoječih obveznosti in pričakovanih obveznostih, nastalih v letu 2016.
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Sprejet proračun 5.000,00 €
Veljavni proračun 5.000,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 43.500 €

0014200 - PRORAČUNSKA REZERVA
Vrednost: 43.500 €
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 se obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino,
določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine.
Sprejet proračun 34.000,00 €
Veljavni proračun 34.000,00 €
Postavka se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016 za delno odpravo
posledic neurij v poletnih mesecih.
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
0016310 - ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA
Vrednost: 205.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
konto 550101 - odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 69.100,00 EUR
konto 550305 - odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 148.000,00 EUR
konto 550307 - odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 2.000,00 EUR.
Sprejet proračun 219.100,00 €
Veljavni proračun 219.100,00 €
Postavka se znižuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016.
konto 550101 - odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti, 55.000,00 EUR.
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB171-14-0003 – VRTEC OPLOTNICA-2.FAZA Z URED.PROST.ZA
KNJIŽNICO (mansarda)
Namen in cilj
Omogočanje pogojev za zadovoljitev potreb občanov na področju zagotavljanja predšolske vzgoje in knjižničarske
dejavnosti. Predlagana izvedba v 2 fazah (1. del – ureditev dveh oddelkov vrtca za drugo starostno obdobje, 2. del –
ureditev krajevne knjižnice).
Stanje projekta
Pridobljeno gradbeno dovoljenje. V izdelavi projektna dokumentacija za 2. del 2. faze izgradnje vrtca v Oplotnici.
Z rebalansom se planira ureditev dveh oddelkov vrtca v mansardi (1. del II. faze).
NRP se zvišuje z rebalansom zaradi pričakovanega trenda realizacije do konca leta 2016. Za potrebe predšolske
vzgoje se bosta dokončala 2 oddelka v mansardi vrtca Oplotnica, za kar bodo potrebna gradbeno obrtna dela,
mavčno – kartonska dela, urediti je potrebno prezračevanje, vodovod in kanalizacijo ter elektro - inštalacije. Pri
realizaciji investicije so planirani tudi stroški dokumentacije, varnostnega nadzora, nadzora investicije ter
aktivnosti pridobivanja uporabnega dovoljenja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB171-16-0003 - Nakup gasilskega vozila
Namen in cilj
Opremljenost enote za požarno varnost.
Stanje projekta
4. leto plačevanja obrokov (do junija 2019).

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB171-09-0008 - Državne pomoči v kmet., gosp. in turizmu
Namen in cilj
Dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Oplotnica. Subvencije za obdobje 20142020.
Stanje projekta
Razpoložljiva proračunska sredstva se bodo za podpore programom razvoja podeželja v Občini Oplotnica, dodelila
na podlagi javnega razpisa, v skladu s potrjeno priglasitvijo državne pomoči (2014-2020).

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB171-16-0001 - Sanacija plazov
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sanacijo plazu nad vrtcem v Oplotnici. Sredstva so predvidena na osnovi projektantskega
predračuna.
NRP se znižuje z rebalansom zaradi uskladitve z veljavnim proračunom in zaradi pričakovanega trenda
realizacije do konca leta 2016.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB171-09-0007 - Sanacija mostov
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sanacijo mostu na Partizanski cesti 115 ter stroške nadzora. Most je bil porušen v poplavi
meseca novembra 2012.
Stanje projekta
V mesecu maju smo zgradili nov most, ki zagotavlja varnost in prevoznost stanovalcev v neposredni bližini.
NRP se zvišuje z rebalansom zaradi uskladitve z veljavnim proračunom in izvedbo investicije.

OB171-16-0004 - Nakup zemljišča JP948252 in asfaltiranje JP948871
Namen in cilj
Občina se je odločila za nakup zemljišča, saj bo po tej trasi JP948252 potekal fekalni kanal. JP 948871 Gabrovnik –
Kotnik je makadamskem stanju. Z izvedbo asfaltiranja so se izboljšali pogoji za bivanje občanov ob tej cesti in
izboljšala prometna povezava s sosednjimi občinami.
Stanje projekta
JP948252 poteka po parc. Št. 1633/2 k.o. Oplotnica, ki je v lasti fizične osebe. Zemljišče oziroma cesta je v asfaltni
izvedbi.
Na JP948871 Gabrovnik – Kotnik je investicija zaključena. Asfaltirali smo odsek v dolžini 450 m in uredili
odvodnjavanje.
NRP se zvišuje z rebalansom zaradi uskladitve z veljavnim proračunom in izvedbo investicije.
NRP se usklajuje z rebalansom zaradi izvršitve letnega načrta zamenjave nepremičnin v letu 2016 iz sprejetega
proračuna 2016, pri čemer je za vsako nepremičnino izvršen samostojen pravni posel prodaje oz. nakupa.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB171-09-0006 - Rekonstrukcija JR
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za zamenjavo dotrajanih luči na obstoječih kandelabrih, montažo in demontažo svetlobnih
teles.
NRP se zvišuje z rebalansom zaradi uskladitve z veljavnim proračunom.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB171-11-0003 - IZGRADNJA KANALIZACIJE
Namen in cilj
Zmanjšati onesnaženost okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Izboljšati dejavnost gospodarske javne službe,
ravnanja z odpadno vodo.
NRP se zvišuje z rebalansom zaradi uskladitve s pričakovano izvedbo investicije.

16039001 - Oskrba z vodo
OB171-09-0001 - Celovito ur. Porečja Dravinje-oskrba s pitno vodo
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije PZI za vodooskrbo.
Stanje projekta
Zmanjšanje vodnih izgub, zagotovitev oskrbe s kakovostno in pitno vodo.
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NRP se znižuje z rebalansom zaradi uskladitve s pričakovano izvedbo v letošnjem letu.

OB171-16-0006 - Obnova vodovodnega sistema
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje vodovoda v Božjem, Koritno, Kovaški vrh in Brezju pri
Oplotnici; Čadramu ter projekt za sanacijo vodnega objekta Sujek. Del sredstev je namenjen za vzdrževanje
katastra in vodenje analitičnih evidenc. V naselju Čadram smo zamenjali 800m vodovodnega cevovoda in s tem
izboljšali pogoje za 5 gospodinjstev.
Stanje projekta
Javni vodovod je na nekaterih odsekih že dotrajan in ga je potrebno zamenjati. Prav tako je potrebno zagotavljati
nove vodne vire.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB171-16-0007 - Ureditev pokopališča Čadram
Namen in cilj
Dolgoročno zagotavljanje urejenega pokopališča in zagotavljanje prostorskih kapacitet za pokope.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za II. fazo širitve pokopališča Čadram (oporni zid, ograja, žarni grobovi, klasični grobovi),
ter za vzdrževanje pokopališča Čadram in Prihova.
NRP se znižuje z rebalansom zaradi uskladitve s pričakovano izvedbo investicije.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB171-08-0003 - ČISTILNA NAPRAVA OPLOTNICA
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za plačilo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v
aglomeraciji Oplotnica ID16421 in za centralno čistilno napravo.
Stanje projekta
Javna kanalizacija ni zaključena s čistilno napravo.
NRP se znižuje z rebalansom zaradi uskladitve s pričakovano izvedbo investicije.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB171-06-0014 - Izdelava prostorskih izvedbenih aktov
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniške podpore PISO, LI in PNR, za izdelavo OPPN ribnik v Brezju,
za spremembe in dopolnitve OPN-a.
NRP se znižuje z rebalansom zaradi uskladitve s pričakovano izvedbo investicije.

18059001 - Programi športa
OB171-09-0010 - "ŠPORTNA TRIBUNA"
Namen in cilj
Rekonstrukcija športnih igrišč in izgradnja tribun (1. faza rekonstrukcija nogometnega igrišča, 2. faza atletska steza,
3. faza izgradnja tribun).
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Stanje projekta
Potrjen DIIP, oddana vloga na FŠO, izdelan projekt PGD, PZI - za I., II. In III. fazo projekta, pridobljeno gradbeno
dovoljenje.
NRP se z rebalansom ne planira zaradi neodobrenih sredstev Fundacije za šport.
Z rebalansom se dinamika izvedbe prenese v NRP v naslednja leta.

19039001 - Osnovno šolstvo
OB171-06-0006 - Izgradnja OŠ na Prihovi 1. faza telovadnica
Namen in cilj
Zagotovitev boljših oziroma ustreznih pogojev osnovnošolskega izobraževanja in otroškega varstva na manj
razvitem podeželskem območju.
Stanje projekta
Zaključena 1. faza projekta, ki predstavlja večnamenski športni objekt. Denarne obveznosti izhajajo iz pogodbe o
ustanovitvi stavbne pravice.
NRP se znižuje z rebalansom zaradi uskladitve s pričakovano izvedbo investicije.
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