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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 2.627.395 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 2.410.237 € 

Zajemajo prihodke iz naslova dohodnine, ki pomenijo dejansko ocenjeno višine 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 drţavi, indeks raznolikosti 

občin in število prebivalcev v občini. Povprečnina za leto 2012 je izračunana na podlagi metodologije iz Uredbe o 

metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog  v višini 554,50 EUR za leto 2012. 

700020 - DOHODNINA - občinski vir - je planirana v višini 2.410.237,00 EUR, kar predstavlja 100 % prihodkov v 

bilanci prihodkov.  

703 - Davki na premoţenje 

Vrednost: 123.728 € 

Med davki na   premoţenje predstavljajo največji deleţ davki na nepremičnine, in sicer nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča,  davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet 

nepremičnin in finančno premoţenje.  

7030  davki na nepremičnine 

703003 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - pravne osebe je planirano v višini  16.055,00 EUR. 

703004 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - fizične osebe je planirano v višini 74.173,00 EUR. 

703005 - Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so planirane v višini 400,00 EUR. 

7031 davki na premičnine 

703100 - Davek na vodna plovila je planiran v višini 100,00 EUR. 

7032 davki na dediščine in darila 

703200 - Davek na dediščine in darila je planiran v višini 13.000,00 EUR.  

7033 davek na promet nepremičnin in finančno premoţenje 

703300 - Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb je planiran v višini 3.000,00 EUR. 

703301 - Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb je planiran v višini 17.000,00 EUR.  

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 93.430 € 

Med druge davke na uporabo blaga in storitev so uvrščene naslednje dajatve, ki so planirane: 

7044 davki na posebne storitve 

704403 - davek na dobitke od iger na srečo je planiran v višini 1.000,00 EUR.  

7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev 

704700 -  Okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja zardi odvajanja odpadnih voda je planirana v višini  90.000,00 

EUR. 

704708 - pristojbina za vzdrţevanje gozdnih cest je planirana v višini 230,00 EUR.  

704719 Okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je planirana v višini   2.200,00 EUR. 
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 158.480 € 

710 - Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 

Vrednost: 104.430 € 

Med nedavčne prihodke - udeleţba na dobički in dohodki od premoţenja planiramo naslednje prihodke:  

7100 Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad odhodki 
710004 Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend nefinančnih druţb  so planirani v višini  300,00 EUR. 

7102 Prihodki od obresti 

710200 Prihodki od obresti na vpogled so planirani v višini 600,00 EUR.  

7103 Prihodki od premoţenja 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini  47.950,00 EUR. 

710302 Prihodki od  najemnin za stanovanja  so planirani  v višini  24.000,00 EUR.        

710303 Prihodki od najemnin za opremo so planirani v višini 1.800,00 EUR.  

710304 Prihodki od drugih najemnin -(pokopališč) so planirani v višini 25.000,00 EUR. 

710306 Prihodki iz naslova podeljenih  koncesij  so planirani v višini 400,00 EUR.       

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so planirani v višini 180,00 EUR   

710312 Prihodki iz podeljenih koncesij za vodno pravico so planirani višini 4.200,00 EUR. 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 1.550 € 

7111 Upravne takse in pristojbine 

711100 Upravne takse so planirane v višini 1.500,00 EUR. 

711120 Upravne takse s področja promet in zvez so planirane v višini 50,00 EUR.  

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 2.500 € 

7120 Globe in druge denarne kazni 

712001 Globe za prekrške so planirane v višini 2.000,00 EUR. 

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo je planirano v višini 500,00 EUR 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 50.000 € 

7141 Drugi nedavčni prihodki  

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov so planirani v višini 15.000,00 EUR. 

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki so planirani v višini 35.000,00 EUR. 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 20.192 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Vrednost: 10.192 € 

7200 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

720001 Prihodki  od prodaje  stanovanjskih objektov in stanovanj  so prihodki od prodanih stanovanj po 

stanovanjskem zakonu in so planirani v višini 9.892,00 EUR. 

420299 Prihodki od prodaje druge opreme so planirani od prodaje stare opreme (štedilnika) DKŢ 300,00 EUR. 
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722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 10.000 € 

7221 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

722100 Prihodki od  prodaje stavbnih zemljišč so planirani v vrednosti 10.000,00 EUR (specifikacija v letnem 

programu prodaje stvarnega premoţenja občine). 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.353.842 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 723.169 € 

7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drţavnega proračuna so planirana v višini 31.197,00 EUR. 

740001 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije so planirana v višini 610.132,00  EUR: 

- sofinanciranje SVLR v višini 424.463,00€ za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca - I. 

faza.                                                                                                                                                                                   

- sofinanciranje SVLR v višini 104.996,00€ za ureditev LC Straţa-Čadram-Oplotnica,              

- sofinanciranje SVLR v višini 80.673,00€ za urejanje porečja dravinje - oskrba s pitno vodo.  

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 

740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo so planirana v višini 37.200,00 EUR  

- iz programa javnih del v višini 37.200,00 EUR za vključitev 4 oseb. 

740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije so planirana v višini 44.640,00€: 

- sofinanciranje Fundacije za šport za obnovo športnega igrišča. 

741 - Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

Vrednost: 630.673 € 

Sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov  projekta "Celovito urejanje porečja Dravinje" - segment oskrba s 

pitno vodo. 

 Namenjena so za izdelavo projektne dokumentacije PZI projekta, gradbeni nadzor, gradnjo, piar, nakup zemljišča 

za sofinanciranje nakupa zemljišča za namen izgradnje vodohrana Gračič. 
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 952.463 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 275.334 € 

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, 

sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju redne delovne obveznosti,  

nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskimi 

načrtom. Načrtujemo tudi plače in druge izdatke zaposlenim v okviru zaposlovanja v programe javnih del ter 

izplačilo plač za delavki, vključeni v program dolgotrajno brezposelnih oseb.  

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 44.042 € 

Planirana sredstva  načrtujemo za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in 

premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluţbence; funkcionarje, delavce občinske 

uprave ter delavce, vključene v programe javnih del.  

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 578.587 € 

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 sluţbena potovanja, tekoče vzdrţevanje, 

poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.  

Zaradi teţkih gospodarskih razmer smo pri načrtovanju planirane proračunske porabe tekočih odhodkov za leto 

2012 upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru dejanske porabe v letu 

2011 ter da se vsi izdatki, tudi novonastali, poskušajo oceniti čim bolj realno. 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 42.000 € 

V letu 2012 predvidevamo plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam ter plačila obresti od 

dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Predvidevamo tudi plačilo obresti za novo zadolţevanje.  

409 - Rezerve 

Vrednost: 12.500 € 

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, sneţni plaz, visok sneg, močan 

veter, toča, pozeba, suša, mnoţični pojavi nalezljive človeške, ţivalske 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.  
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41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 1.269.074 € 

410 - Subvencije 

Vrednost: 54.770 € 

V okviru subvencij planiramo subvencije cen javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom ter kompleksne 

subvencije v kmetijstvu.  

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 655.492 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k druţinskim dohodkom ali 

nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so 

sestavljeni iz druţinskih 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, štipendije 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 druţinskemu pomočniku ter druge transfere posameznikom 

in gospodinjstvom.  

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 152.521 € 

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, poţarnega varstva, civilne zaščite. 

Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje  političnih strank.  

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 406.291 € 

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 sluţb, ki niso posredni proračunski uporabniki. 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 2.125.596 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 2.125.596 € 

Med investicijske odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev spadajo odhodki za nakup opreme, novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrţevanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter študije  o 

izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inţeniring.  
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 59.776 € 

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

uporabniki 

Vrednost: 23.000 € 

V okviru transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtujemo transfere za delovanje 

civilne zaščite ter gasilskega društva.  

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 36.776 € 

V okviru investicijskim transferom proračunskim uporabnikom planiramo sredstva za investicijski transfer občinam 

ter investicijske transfere javnim zavodom. 
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B - Račun finančnih terjatev in naloţb  

V računu finančnih terjatev in naloţb ne planiramo nobenih poslovnih dogodkov na kontih skupine  

44 – dana posojila in povečanje kapitalskih deleţev  

ter na kontih skupine  

75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deleţev. 
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C - Račun financiranja  

50 - ZADOLŢEVANJE 

Vrednost: 100.000 € 

500 - Domače zadolţevanje 

Vrednost: 100.000 € 

Domače zadolţevanje je planirano v skupni vrednosti 100.000,00 EUR, in zajema: 

- 500305 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni krediti;  planirana je dolgoročna zadolţitev v 

višini 100.000,00 EUR in sicer za  investicije planirane v proračunu.  

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 223.000 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 223.000 € 

Odplačila domačega dolga je planirano v višini 199.000,00 EUR.  

- 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti so planirani v višini 63.000,00 EUR.  

- 550305 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti so planirani v višini 160.000,00 

EUR. 

 

Odhodek za odplačilo domačega dolga planiramo za odplačilo dolga  po obstoječih kreditnih pogodbah ter za 

odplačilo dolga novonajetih kreditov. 
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2. POSEBNI DEL 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 105.905 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO  NA PODROČJE 01 - POLITIČNI SISTEM : Ustava RS, Zakon o lokalnih 

volitvah, Zakon o političnih  

strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon javnih usluţbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 105.905 € 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 15.000 € 

0002 - Občinski svet 
Vrednost: 27.500 € 

0011101 - SEJNINE 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se planirajo izplačila za redne in izredne  seje občinskega sveta, ter stroški sej odborov in komisij. 

0013617 - POLITIČNE STRANKE 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni financiranju političnih strank na podlagi izračuna po volilnih izidih leta 2010. 

01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov 

Vrednost: 90.905 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke za dejavnost ţupana in podţupana, zajemajo 

tudi materialne stroške in stroške občinskih organov. 

0001 - Ţupan 
Vrednost: 96.605 € 

0011100 - PLAČA ŢUPANA 
Vrednost: 44.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bodo izplačane plače za ţupana za 12 mesecev. Planirana sredstva so namenjena za 

osnovne plače, dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane 

med delom, prispevke delodajalca ter  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

KDPZJU. 
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0011103 - PLAČA PODŢUPANA 
Vrednost: 10.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izplačilo  plačila  za nepoklicno opravljanje funkcije 

podţupana za 12 mesecev.  

0011200 - MATERIALNI STR. OBČ.ORG. 
Vrednost: 1.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške ţupana za telefon, prevoz v drţavi (kilometrina) ter za druge izdatke za sluţbena 

potovanja (parkirnina). 

0011400 - DRUGI ODHODKI OBČ. ORG. 
Vrednost: 34.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške proslav in prireditev: oglaševalskih storitev, izdatkov za reprezentanco, hrano ob 

pogostitvah, drugi splošni material in storitve ob prireditvah; stroške prevoza ter tekoče transfere neprofitnim 

organizacijam. 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 5.340 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA: Zakon 

o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o plačilnem prometu 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 5.340 € 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 5.340 € 

0003 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 5.340 € 

0011500 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 5.340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po planu dela nadzornega odbora Občine Oplotnica so planirana izplačila za sejnine odbora in stroške za strokovno 

izobraţevanje članov nadzornega odbora. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Vrednost: 5.700 € 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

Vrednost: 5.700 € 
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 5.700 € 

0001 - Ţupan 
Vrednost: 96.605 € 

0013618 - OBČINSKA PRIZNANJA 
Vrednost: 5.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirani stroški, nastali pri   podelitvi občinskih priznanj: zaloţniške in tiskarske 

storitve, drugi splošni material in storitve, tekoči transferi neprofitnim organizacijam in društvom. Stroški zajemajo 

tudi stroške, povezane z izvedbo prireditve. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 386.721 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA; Zakon o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih usluţbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 

javnih financah. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 386.721 € 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 377.221 € 

Opis podprograma 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prav 

tako tudi plače  in druge izdatke zaposlenih brezposelnih oseb, ki so vključene v javna dela, katerih naročnik in 

izvajalec je Občina Oplotnica.  

Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, 

Zakona o sistemu plač v  javnem sektorju Kolektivne pogodbe za javni sektor, Kolektivne pogodbe za drţavno 

upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Drugi osebni prejemki zajemajo 

regres za letni dopust in  jubilejne nagrade ter solidarnostne pomoči zaposlenim.  

Planirani so tudi odhodki, ki zajemajo prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi, plače 

javnih delavcev v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Kolektivnimi pogodbami. 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se obračunavajo in vplačujejo za zaposlene delavce 

občinske uprave v ZVPSJU (zaprt vzajemni pokojninski sklad za javne usluţbence) na podlagi  Zakona o 

kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence (Ur.l.RS, št. 126/03). 

Na postavki obvezna praksa planiramo sredstva za zagotavljanje obvezne prakse študentov.  

Planirani so izdatki za blago in storitve, ki so potrebni za delovanje občinske uprave. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0011104 - OBVEZNA PRAKSA 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bo izplačana nagrada za obvezno prakso za študente. 
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0011111 - PLAČA JD VARSTVO OKOLJA 2011 
Vrednost: 2.061 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bo izplačana plača za 2 delavca, vključena v program javnega dela za  mesec 

december 2011 za program, ki je zaključen z 31. 12..  Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, povračilo 

stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom prispevke delodajalca. Sredstva so 

planirana za izplačilo plač za enega  delavca s IV. stopnjo izobrazbe ter enega s V. stopnjo.  

0011112 - PLAČA JD VAROVANJESODOBNE KULT.DED. 2011 
Vrednost: 1.988 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bo izplačana plača za 2 delavca, vključena v program javnega dela za  mesec 

december 2011 za program, ki je zaključen 31.12..  Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, povračilo 

stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom ter prispevke delodajalca. Sredstva so 

planirana za izplačilo plač za 2  delavca s V. stopnjo izobrazbe. 

0011113 - PLAČA JD 2012 RAZVOJ PODEŢELJA 
Vrednost: 19.988 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bo izplačana plača za 2 delavca, vključena v program javnega dela za  11 

mesecev. 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. Sredstva so planirana za izplačilo 

plač za 2  delavca s V. stopnjo izobrazbe. 

0011114 - PLAČA JD VARSTVO OKOLJA 2012 
Vrednost: 21.088 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bo izplačana plača za 2 delavca, vključena v program javnega dela za  11 mesecev. 

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. Sredstva so planirana za izplačilo plač za 

enega  delavca s IV. stopnjo izobrazbe ter enega s V. stopnjo.  

0012100 - PLAČE ZAPOSLENIH 
Vrednost: 190.659 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke PLAČE ZAPOSLENIH, bodo izplačane plače za zaposlene v občinski upravi za 

nedoločen čas. Planirana so še sredstva  za nezasedeni delovni mesti. Planirana sredstva so namenjena za osnovne 

plače, dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih, povračilo stroškov 

prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom, sredstva za delovno uspešnost iz naslova 

povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za nadurno delo, prispevke delodajalca ter  

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi KDPZJU. 

0012101 - REGRES ZA LETNI DOPUST 
Vrednost: 4.844 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke REGRES ZA LETNI DOPUST so planirana sredstva za izplačilo letnega regresa za 

delavce občinske uprave. 

0012110 - SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjene zaposlenim v primeru daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni, 

smrti, slabega socialnega poloţaja. 
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0012211 - ZAPOSL.DOL.ČAS EVR.SR. 
Vrednost: 6.025 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke PROGRAM DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB so planirana sredstva za 

izplačilo plače do izteka pogodbe. Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo in 

dodatek za stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane 

med delom, prispevke delodajalca ter  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

KDPZJU. Izplačilo na podlagi pogodbe št. 100-4/2010-1 z dne 6.9.2010. 

0012212 - ZAPOSL.DOL.ČAS EVR.SR. 
Vrednost: 6.363 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke PROGRAM DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB so planirana sredstva za 

izplačilo plače do izteka pogodbe. Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo in 

dodatek za stalnost, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom, 

prispevke delodajalca ter  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi KDPZJU. 

Izplačilo na podlagi pogodbe št. 1000-1/2010-5 z dne 7.10.2010. 

0012213 - ZAPOSL. ZA DOLOČEN ČAS 
Vrednost: 10.605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ZAPOSL. ZA DOLOČEN ČAS so planirana sredstva za izplačilo plače do izteka 

pogodbe zaradi povečanega obsega dela. Planirana sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno 

dobo in dodatek za stalnost, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, povračilo stroškov prehrane med delom, 

prispevke delodajalca ter  premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi KDPZJU. 

0012500 - MATERIALNI STROŠKI 
Vrednost: 98.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za materialne stroške zajemajo tiste izdatke, ki nastanejo z delovanjem funkcionarjev, občinskega sveta, 

občinske uprave.  

Namenjeni pisarniški in drugi splošni material in storitve (pogrebni venci , sveče, štampiljke, ključi, dimnikarske 

storitve, zastave - drţavne,evropske in občinske, darila nagrajencem,  pokali, fotografiranje, material za okraševanje 

ob novem letu, pregled gasilnih aparatov,energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in 

storitve, izdatke za sluţbena 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. 

0013320 - STROŠKI PREVOZA V DRŢAVI J.D. 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki zajemajo stroške prevoza v drţavi za delavce, vključene v programe javnih del. 

0013622 - STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za komunalno inšpekcijo so stroški, ki nastajajo z delovanjem skupne občinske uprave za področje 

komunalne inšpekcije. Sredstva so planirana v deleţu skupnih stroškov  19% za inšpektorja in 10% za redarja na 

podlagi finančnega plana. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

Vrednost: 9.500 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0015110 - NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme in programske opreme baze NUSZ. 

0015130 - NAKUP OSTALE OPREME 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup drobnega inventarja ter opreme za večnamenski prostor na Prihovi. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 57.600 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH; 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred poţarom, Zakon o gasilstvu.  

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 57.600 € 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 10.800 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0021000 - DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE 
Vrednost: 4.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje civilne zaščite zajema stroške za usposabljanje pripadnikov civilne zaščite. 

0022000 - OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo opreme po planu štaba CZ. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 46.800 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 
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0032000 - GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA 
Vrednost: 46.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica prejema finančna sredstva za funkcionalno dejavnost na podlagi pogodbe o 

opravljanju lokalne gasilske javne slube in vsakoletnih aneksov k osnovni pogodbi. Sredstva se porabijo za 

administrativno delo, manjše vzdrevanje vozil in opreme ter za izobraevanje in usposabljanje svojih članov, ki jih 

organizirajo gasilska društva.  

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Slovenska Bistrica se zagotavljajo preko Prostovoljnega gasilskega društva 

Oplotnica na podlagi pogodbe. Namenjena so za funkcionalno delovanje zveze in njenih organov v skladu s 

finančnim načrtom in programom dela.  

V tej postavki predstavljajo največje stroške zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanje operativnih gasilcev, 

zavarovanje za primer odgovornosti ter poţarno zavarovanje gasilskih domov. Tu so zajeti tudi stroški za izvajanje 

reševalnih nalog ali  usposabljanj. 

Investicije (Oprema)  

Sredstva so planirana za  pokrivanje obročnega odplačevanja za nakup novega gasilskega vozila. V letu 2012 

planiramo plačilo 2. obroka plačila za nakup gasilskega vozila.  

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

V letu 2012 se zagotavljajo sredstva za delovanje PGD Oplotnica za opravljanje javne sluţbe gasilstva. Izhodišča za 

določitev obsega dodeljenih sredstev so naloge, ki jih PGD opravlja v okviru javne sluţbe. Izhodišča za financiranje 

Gasilske zveze je določeno v razvojnem programu poţarnega varstva in v pogodbi o opravljanju lokalne gasilske 

javne sluţbe. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 1.600 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI , KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST; Zakon o varnosti v 

cestnem prometu, Zakon o  

policiji, Zakon o lokalni samoupravi 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 1.600 € 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 1.600 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0024000 - PREVENTIVA V CESTNEM PROM. 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preventiva v cestnem prometu - sredstva so namenjena za preventivo v cestnem prometu za izvajanje preventivnih 

akcij v OŠ 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. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 61.750 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 11 - KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN GOZDARSTVO; Zakon o 

kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti ţivali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.  

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 

podeţelja na območju občine. Za to področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo 

kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeţelja.    

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

-- Strategija razvoja Občine Oplotnica 

- Razvojni program podeţelja občin Oplotnica, Šentjur, Dobje, Dobrna, Slov. Konjice, Zreče, Vitanje. 

- Regija naravne pestrosti "BIOREGIJA" 

- Strategija razvoja turizma Štajerske 

- Razvojni program CRPOV 

- Odlok o ustanovitvi razvojne agencije Kozjansko 

- Ustanovitev lokalne akcijske skupine  

- Program dela LAS in RA Kozjansko 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Vzpodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeţelja kot privlačnega in 

kvalitetnega ţivljenjskega območja v občini. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine. 

1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

Vrednost: 57.250 € 

Opis glavnega programa 

Občina Oplotnica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti na različnih področjih delovanje, in sicer:  

- intervencije v kmetijstvu, gozdarstvu in podeţelje, ki spadajo v okvir drţavnih pomoči, ki jih ureja zakon o 

spremljanju drţavnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o 

dodeljevanju drţavnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

ter podeţelja v občini Oplotnica (Ur. RS, št. 97/2007) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ter Ministrstvo za finance. 

- Razvojni projekti in aktivnosti na področju podeţelja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeţelskem prostoru 

- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeţelskega prostora 

- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva 

- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev 

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

Cilji 

- V skladu z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planirani projekti in programi 

Kazalci 

- Število z vsebinskim in časovnim planom izvedeni planiranih projektov in programov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Razvojni program podeţelja 

- Bioregija 

Občinska uprava 
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11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 

Vrednost: 31.250 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeţelskih območij: 

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, 

- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeţelju, 

- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 

- spodbujanje oţivljanja tradicionalnih obrti, 

- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeţelju, 

- spodbujanje izobraţevanja in usposabljanja ljudi na podeţelju, 

- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeţelja,  

- ohranjanje kulturne krajine, 

- celostna obnova vasi in razvoj podeţelja, 

- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS št. 54/2000) 

- Pravilnik o dodeljevanju drţavnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeţelja v občini Oplotnica (Ur. RS, št. 97/2007) 

- Odlok o ustanovitvi razvojne agencije Kozjansko 

- Ustanovitev lokalne akcijske skupine  

- Program dela LAS in RA Kozjansko  

- Regionalni razvojni program 

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

Cilji 

Cilji 

- Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeţelskem prostoru 

- Ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeţelskega prostora 

- Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva  

- Izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev 

- Spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in ţivali 

Kazalci 

- število delovnih mest v podeţelskem prostoru 

- stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeţelskega prostora 

- stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva 

- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev 

- deleţ zavarovanih posevkov, plodov in ţivali 

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

Cilji 

- razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeţelje 

Kazalci 

- število izvedenih projektov in programov za razvoj podeţelja 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0045200 - POMOČ PRI ELEMENT.NESR. 
Vrednost: 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena za pomoč pri nesrečah v kmetijstvu (pomoč pri poţaru na 

gospodarskem objektu, nakup krme, dovoz pitne vode, zaščita objektov po poţaru, udaru strele), ko sredstva rezerv 

ne bodo zadoščala za delno pokritje posledic ob elementarnih nesrečah, za sofinanciranje obrambe pred točo z letali 

in drugih administrativnih stroškov obveščanja ob elementarnih nesrečah. 
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0045400 - SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET. 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za razvoj podeţelja 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 drţavnih pomoči. 

Iz tega naslova se sofinancirajo tudi prireditve in aktivnosti, ki so pomembne za kmetijstvo v občini (razstave, 

ocenjevanja, raziskovalne naloge, strokovne prezentacije.  

Občina Oplotnica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti na različnih področjih delovanje, in sicer:  

- intervencije v kmetijstvu, gozdarstvu in podeţelje, ki spadajo v okvir drţavnih pomoči, ki jih ureja zakon o 

spremljanju drţavnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o 

dodeljevanju drţavnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

ter podeţelja v občini Oplotnica (Ur. RS, št. 97/2007) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ter Ministrstvo za finance. 

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

- Izhodišča temeljijo na shemi drţavnih pomoči (številka priglasitve K-BE 048-1357506-2007 z dne 15.6.2007 in 

12.11.2007 - dopolnjeno, priglašeno Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - za skupinske izjeme in  

- Priglasitve št. M 001-1357 506/2007/1 z dne 15.6.2007 in 12.11.2007 - dopolnjeno, priglašenem Ministrstvu za 

finance v skladu s pravilom "de minimis". 

Kvalitetno kmetijsko zemljišče je predpogoj za uspešno kmetovanje. Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje 

usposabljanja ali kvalitetnega izboljšanja zemljišč za intenzivno kmetijsko pridelavo v smislu planiranja, izkopa 

jarkov in tudi manjših posegov v zemljišče ter naprave ograd za ţivali. Pogoji za pridobitev sredstev bodo objavljeni 

v javnem razpisu 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

Vrednost: 26.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeelju, urejanje vaških središč in objektov 

skupnega pomena na vasi), podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podporo 

stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 

2010-2013 (Uradni list RS, št. 40/2010 in 85/2010) (v nadaljevanju: Uredba PRP),  

- Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z 

Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 

podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o 

financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljevanju: Uredba 

1698/2005/ES),  

- Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta 

(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) 

(UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne 8. junija 

2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 

o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 

883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih 

evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in 

EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17) (v nadaljevanju: Uredba 1974/2006/ES),  

- Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 

Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkriţne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za 

razvoj podeţelja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 

484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 

Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkriţne skladnosti v zvezi z ukrepi 

podpore za razvoj podeţelja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 25) (v nadaljevanju: Uredba 1975/2006/ES),  

- Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo 

št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljevanju: PRP 2007-

2013) objavlja 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj programa prispeva k izboljšanju kakovosti ţivljenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih  

pogojev na podeţelskih območjih. 

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

V letu 2012 načrtujemo prijavo na javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-

2013 za namen ureditve površin za skupne namene in potrebe v podeţelskih naseljih oz. ureditev športnih površin - 

športno igrišče Oplotnica 2.faza.  Začetek investicije se planira v letu 2013. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0045300 - DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT. 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 

0045500 - RAZVOJNI PROGRAM PODEŢELJA 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za programe in projekte razvoja podeţelja, in sicer: 

- sofinanciranje delovanja LAS "Od Pohorja do Bohorja"  : organizacija in izvedba delovnih srečanj organov LAS, 

delo s projektnimi skupinami t.j. nosilci posameznih LEADER projektov, izvajanje lokalne razvojne strategije, 

sodelovanje z drugimi LAS-i in ministrstvi, animacija in informiranje, predstavitve na sejmih, (Radgonski sejem, 

Izdaja časopisa POB),                                                                                                                                                   - 

sofinanciranje projektov LAS : "Aktivni v naravi" Klub ribičev Oplotnica 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Razvojni projekti podeţelja 

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

Za planirana sredstva temeljijo na letnem izvedbenem načrtu lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja", 

regijskem izvedbenem načrtu in letnem programu dela RA Kozjansko. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za izobraţevanje - drţavne pomoči in varovanje 

zdravja ţivali na občinski ravni. V skladu z zakonom o zaščiti ţivali je naloga občine, da zagotovi delovanje 

zavetišča za zapuščene ţivali in zagotavlja sredstva za zapuščene ţivali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- osveščenost prebivalstva za razvoj podeţelja 

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih ţivali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

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

- osveščenost prebivalstva 

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih ţivali 

- zmanjšati število zapuščenih ţivali 

Kazalci: 

- stopnja razvitosti podeţelja 
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- vzdrţevanje enega mesta za pse v zavetišču za zapuščene ţivali 

- število oskrbljenih zapuščenih ţivali 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- izobraţevanje  

kmetijska društva in zavodi 

- zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

občinska uprava 

11039001 - Delovanje sluţb in javnih zavodov 

Vrednost: 1.000 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0045600 - IZOBRAŢEVANJE V KMETIJSTVU 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov najema dvorane KTC za izobraţevanje v 

kmetijstvu, ki ga izvaja Kmetijska svetovalna sluţba Slov.Bistrica in stroškov izdajanja KMETIJSKIH NOVIC, 

namenjenih informiranju kmetijskih gospodarstev na območju občine. Za ta namen se sklene pogodba s Kmetijsko 

svetovalno sluţbo, ki izvaja te dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Razvojni program podeţelja. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti po pridobljenih ponudbah izvajalcev. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

V okviru zdravstvenega varstva ţivali je občina dolţna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene ţivali. Tako so 

ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo 

zapuščenih ţivali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti ţivali (Ur. RS št. 98/99 in spremembe) 

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

Cilji 

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih ţivali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo 

Kazalci 

- število oskrbljenih zapuščenih ţivali v občini 

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

- Zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene ţivali 

- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih ţivali iz območja občine 

Kazalci 

- zagotovljeno eno mesto v zavetišču 

- število oskrbljenih zapuščenih ţivali 
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0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0045700 - SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŢIVALI 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru zdravstvenega varstva ţivali je občina dolţna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene ţivali. Tako so 

ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo 

zapuščenih ţivali. 

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

- Zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene ţivali 

- Oskrba zapuščenih ţivali iz območja občine 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 1.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrţevanje gozdne 

infrastrukture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Program vsebuje podprogram 11049001 Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest. 

11049001 - Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

V podprogram je zajeta gradnja, rekonstrukcija in vzdrţevanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne 

vlake). 

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

 Redno vzdrţevanje gozdnih cest. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0043400 - REDNO VZDR. GOZDNIH CEST 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za vzdrţevanje gozdnih cest na podlagi pogodbe o vzdrţevanju gozdnih cest z 

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 438.488 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE - Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi.       
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje 

glavne programe: 

- 1302 Cestni promet in infrastruktura. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 438.488 € 

Opis glavnega programa 

1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest, 

investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- novogradnje cest, 

- modernizacije, 

- ureditve cest skozi naselje, 

- rekonstrukcije cest, 

- preplastitve cest. 

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

- realizacija sprejetega proračuna, 

- fizični učinki podprograma, to je število in kilometri izvedenih ukrepov 

- prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest, 

- 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest, 

- 13029003 Urejanje cestnega prometa, 

- 13029004 Cestna razsvetljava. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

Vrednost: 108.692 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrţevanje lokalnih cest (letno in zimsko), 

upravljanje in tekoče vzdrţevanje javnih poti  (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrţevanje cestne 

infrastrukture (pločniki,  mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), prometni znaki in 

ogledala, krpanje udarnih jam, čiščenje muld, koritnic, jaškov in propustov, talne označbe in razne intervencije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 

- Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest, 

- Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, 

- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, 

- Odlok o občinskih cestah 

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

Redno vzdrţevanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in 

zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omreţje. 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- učinkovito in uspešno vzdrţevanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa,  

- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in 

prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, 

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski poloţaj ter učinkovito in gospodarno notranjo 

povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroţenih, obmejnih in turističnih območij, 
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Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji: 

- stroški vzdrţevanja po enoti občinske cestne mreţe,(po posameznih kategorijah cest), 

- stroški vzdrţevanja po enoti občinske cestne mreţe,(po posameznih vzdrţevalnih območjih), 

- stroški vzdrţevanja po enoti občinske cestne mreţe,(po posameznih vzdrţevalnih delih), 

- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev, 

- učinkovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,(število rešenih zadev, število zavrnjenih zadev, 

število prenesenih zadev predhodnega obdobja, število zadev prenesenih v prihodnje obdobje. 

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2012 so: 

- redno vzdrţevanje lokalnih cest 

- redno vzdrţevanje javnih poti  

- izdaja projektnih pogojev 

- izdaja soglasij 

- izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest 

- izdaja dovoljenj za izredne prevoze 

Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so: 

- obseg izvedenih vzdrţevalnih del v letu 2012, 

- število prejetih vlog za soglasja in dovoljenja v poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitev neprometne 

signalizacije in priključkov na občinske ceste in njihov status,  

- število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status, 

- število prejetih vlog za izredne prevoze in njihov status. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0043100 - REDNO VZDRŢ. LOKALNIH CEST 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki je zajeto redno vzdrţevanje lokalnih cest, pločnikov ter vzdrţevanje 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 breţin, navoz peska na makadamska 

cestišča, montaţa odbojnih ograj, dvig jaškov, manjša asfaltiranja, talne označbe, popravila in pleskanje ograj, ovire 

za umirjanje prometa - grbine in razne intervencije. Vzdrţevanje zajema tudi izvedbo vzdrţevalnih del, ki so na 

lokalnih cestah nastale zaradi zimskih poškodb. V proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo 

vzdrţevalnih del, ki se na lokalnih cestah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavljanja 

njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. 

0043111 - SANACIJA PLAZOV 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo plazu v Zlogoni vasi. 

0043200 - VZDR. KRAJEVNIH CEST 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za tekoče vzdrţevanje (gramoziranje, grediranje, odvodnjavanje) cest. 

0043700 - PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za pokritje pogodbenih obveznosti ter stroškov v zvezi z obratovanjem v 

kamnolomu Brezje pri Oplotnici (Brinjeva gora) ter za plačilo izkoriščanja mineralnih surovin za lastnika. 
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0043800 - ZIMSKA SLUŢBA 
Vrednost: 42.692 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se namenijo sredstva za pokrivanje stroškov zimske sluţbe (JP, LC, ULICE) - stroškov pluţenja, 

posipavanja, soli, peska in prevozov za dobavo materialov, postavitev sneţnih kolov in dodatne prometne 

signalizacije. 

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 249.496 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko 

vzdrţevanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrţevanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko 

vzdrţevanje cestne infrastrukture (pločniki,  cestna kriţanja, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih cestah 

- zakon o varnosti cestnega prometa 

- zakon o prevozih v cestnem prometu. 

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

Analiza je pokazala, da imamo še vedno veliko neasfaltiranih cest v Občini Oplotnica. V letu 2012 bi izvedli  

asfaltiranje po potrjenem planu iz leta 2010. Sredstva v okviru  te postavke so planirana tudi za nadaljevanje ţe 

začetih del in za plačilo njihovih obveznosti ter za plačilo ţe izdelane projektne dokumentacije. 

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2012 so naslednji: 

- novogradnje ceste, 

- ureditve cest skozi naselje  

- rekonstrukcije cest 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0043140 - SANACIJA MOSTOV 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo mostu v Koritnem (Cezlak), mostu v parku in mostu pri Štefaneju. 

0043300 - INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST 
Vrednost: 126.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so planirana za plačilo treh odsekov  katerih plačilo pade v leto 2012 (Prečna ulica, 

Ul. 22 maja, Strma ulica) in treh neizvedenih odsekov.  

Odcepi, ki jih je potrebno izvesti: 

- JP Brezje proti Zlakovi  

- LC440251 (od Gorice do delavnice "Mizarstvo Sadek" v dolţini300m), 

- izgradnja pločnika na Gmajni. 

Sredstva so namenjena za plačilo gradbenega nadzora, PZI za cesto Brezje Zlakova. 
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0043600 - INV.VZDR.LOKALNIH CEST 
Vrednost: 113.496 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrţevanje lokalne ceste. Podan je predlog za investicijsko vzdrţevanje 

lokalne ceste:  

Modernizacija lokalne ceste LC440240 Straţa-Čadram- Oplotnica, skozi naselje Zlogona vas. Projekt je 100% 

sofinanciran s strani Sluţbe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 14.000 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0043500 - CESTNI KAT.,ODMERA CEST 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov cestnega katastra in stroškov odmere cest. 

Odmerjale se bodo ceste, kjer so bo po končanih investicijah pojavila potreba po odmeri. 

0043510 - IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za avtobusno postajališče na Straţi in nakup dveh avtobusnih 

postaj. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 66.300 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrţevanje cestne razsvetljave, gradnja 

in investicijsko vzdrţevanje cestne razsvetljave 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih cestah 

- zakon o varnosti cestnega prometa 

- zakon o prevozih v cestnem prometu 

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

- izboljšati prometno varnost udeleţencev v prometu, 

- zagotoviti večjo varnost prebivalcev 

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

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za 

oceno v letu 2012. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0041111 - REDNO VZDRŢEVANJE J.R. 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški so namenjeni za tekoče vzdrţevanje javne razsvetljave. 
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0041120 - TOKOVINA J.R. 
Vrednost: 28.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za plačilo električne energije javne razsvetljave. 

0041130 - REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za gradnjo javne razsvetljave v Markečica-Drage, Šolski ulici, Pobreţ. 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 17.521 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 14 - GOSPODARSTVO; Zakon o razvoju malega gospodarstva, 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.   

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo 

izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na 

pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti in razvoj turizma ter promocij na dveh področjih: turistični in 

promociji malega gospodarstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja občine Oplotnica 

- Strategija razvoja turizma Štajerske  

- Regionalni razvojni program Podravja 

- Razvojni program CRPOV  

- Razvojni program podeţelja 

- Razvojni program Bioregije 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva 

- Zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma 

- Vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) 

- Razvoj lokalne turistične infrastrukture 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- Razvoj obrti in podjetništva 

- Razvojni programi 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 7.321 € 

Opis glavnega programa 

Občina Oplotnica v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, 

in sicer:  

- Pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir drţavnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod 

predpisanimi pogoji, ki jih določi pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance 

- Razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma 

- Načrtno urejanje poslovnih lokacij 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva 

- Vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) 

- Razvoj lokalne turistične infrastrukture 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji 

- uspešno izvedeni zastavljeni projekti 

Kazalci 

- povečana dodana vrednost /zaposlenega v občini,  

- zniţana stopnja brezposelnosti 

- število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij 

- število izvedenih podjetniških investicij 

- povečanje števila turistov 

- povečanje števila prenočitvenih kapacitet 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

- občinska uprava 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 7.321 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva, in sicer: 

- načrtno urejanje poslovnih lokacij 

- subvencioniranje obresti za kredite za naloţbe v malem gospodarstvu 

- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva 

- promocija podjetništva 

Zakonske in druge pravne podlage 

 -Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

in turizma v občini Oplotnica (Ur. l. RS št. 67/2004). 

- Soglasje Ministrstva za finance  

- Izvedbeni načrt RRP Podravje 

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

Cilji 

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem 

spodbujanje zaposlenosti 

- Spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva 

- Razvoj turizma  

Kazalci 

- izveden razpis sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma v občini Oplotnica  

- število dodeljenih drţavnih pomoči 

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

Cilji 

- uspešno izveden razpis za pospeševanje gospodarstva in turizma 

Kazalci 

- razdeljena sredstva upravičencem razpisa 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0046100 - RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ. 
Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov tehnološkega razvoja. Program podpornih aktivnosti, ki jih nudi 

občina kot brezplačno pomoč podjetjem, potencialnim podjetjem, zasebnikom, brezposelnim osebam in drugemu 

aktivnemu prebivalstvu, preko delovanja VEM centra ORA POHORJE - DRAVINJA ( informiranje, osnovna 

svetovanja, izvajanja postopkov registracij, zaposlovanje in usposabljanje -130 svetovalnih ur ; izvedba 

usposabljanj, izobraţevanj za prebivalstvo, podjetništvo, razvoj podeţelja za ohranjanje in izboljšanje kvalitete 

bivanja. 
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Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za ukrepe spodbujanja razvoja gospodarstva  in turizma v občini 

Oplotnica, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva in turizma v občini Oplotnica (Ur. l. RS 67/2004). Večina ukrepov spada med drţavne pomoči, 

ki jih ureja zakon o spremljanju drţavnih pomoči (Ur. l. RS, št. 67/2004) za kar je potrebno predhodno pridobiti 

mnenje Ministrstva za finance. Drţavne pomoči se dodeljujejo po pravilu "de minimis", kar pomeni, da skupni 

znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih 

let, ne glede na obliko ali namen pomoči. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Subvencije - drţavne pomoči 

0046200 - SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 
Vrednost: 1.821 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in po sklepu Sveta regije (Sklep K27/1, z dne 

17. marec 2011) opravlja Mariborska razvojna agencija naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. V ta 

namen se z občinami Podravja sklepa letna pogodba o sofinanciranju.  

Za potrebe priprave in uskladitve občinskih proračunov  je predviden znesek, po predlogu razreza sredstev za 

sofinanciranje delovanja MRA - RRA Podravje za leto 2012, za občino Oplotnica v višini 820,41 €. 

Sofinanciranje obrestne mere  

Sredstva so namenjena za regresiranje obrestne mere kreditov namenjenih za razvoj in širitev dejavnosti drobnega 

gospodarstva.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Razvoj obrti in podjetništva 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 10.200 € 

Opis glavnega programa 

Občina Oplotnica v skladu s strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:  

- Razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma 

- Spodbujanja razvoja turističnih prireditev 

- Razvoj turizma v skladu s strategijo razvoja turizma 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Razvoj turizma 

- Uvajanje novih turističnih produktov 

- Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja 

- Izvedba razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja in turizma 

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

Cilji 

- Uvajanje novih turističnih produktov 

- Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja 

Kazalci 

- več turističnih nočitev in prihodov turistov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Občinska uprava 
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14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 500 € 

Opis podprograma 

Ključna področja izvajanja podprograma so: 

- izdelava promocijskega  gradiva in posamezne promocijske akcije 

- delovanje turističnih društev 

- izvajanje razvojnih projektov in programov 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju turizma (Ur.l.RS, št. 2/2004) 

- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Oplotnica (Ur.l.RS, št. 96/2003) 

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

Cilji 

- uvajanje novih turističnih produktov, 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja 

Kazalci 

- turistične nočitve in več prihodov turistov 

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

Cilji 

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe 

- izvajanje projektov na podlagi Strategije turizma 

- aţuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva 

Kazalci 

- število obiskovalcev 

- število izdanih publikacij 

- število turističnih nočitev 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0047600 - TURISTIČNE PRIREDITVE 
 Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogoje in višino sofinanciranja prireditev bo občina določila z javnim razpisom. 

Namen sofinanciranja turističnih prireditev je spodbujanje prireditev, ki so namenjene širšemu krogu obiskovalcev 

oziroma uporabnikov, imajo neprofitni značaj ter neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev strategije 

razvoja turizma v občini Oplotnica ter akcije, ki spodbujajo lokalno prebivalstvo  za sodelovanje pri aktivnostih 

pospeševanja turizma in imajo neprofitni značaj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

- turistične prireditve 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 9.700 € 

Opis podprograma 

Ključna področja izvajanja podprograma so:  

- izdelava promocijskega  gradiva in posamezne promocijske akcije 

- delovanje turističnih društev 

- izvajanje razvojnih projektov in programov 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 73/2004) 

- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Oplotnica (Ur.l.RS, št. 96/2003) 

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

Cilji 

- uvajanje novih turističnih produktov, 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja 

Kazalci 

- turistične nočitve in več prihodov turistov 

- prihodek turistične takse 

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

Cilji 

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe 

- izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma 

- aţuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva 

kazalci 

- število obiskovalcev 

- število izdanih publikacij 

- število turističnih nočitev 

- prihodek od turistične takse 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0047100 - PROMOCIJA IN PROPAGANDA 
Vrednost: 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najemu in vzdrţevanje uradnega slovenskega turističnega, informacijskega portala in 

predstavitvi občine in dela občinske uprave na elektronskih medijih,  spletna stran občine Oplotnica. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 

0047200 - SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razvojne programe in projekte,, izdelavo izvedbenih projektov 

razvojnega  programa pilotnega območja Pohorja ter  predstavitve in promocije na sejmih. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 

0047400 - SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 
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0047700 - IZOBRAŢEVANJE TURIZEM 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je  namenjena izobraţevanju turističnih vodnikov.                                                     

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 172.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE; 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.  

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 

varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 

instrumente varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. 

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega druţbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 

človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega ţivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del 

narave, kamor seţe ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

1502 - Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 172.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 

zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaţenjem 

okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih občine ter 

zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 

- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 51.500 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrţevanje odlagališč, nabava posod za 

odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov in izvedba čistilne akcije. 

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

Izboljšanje stanja v okolju. Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne sluţbe.  

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0041320 - ODLAGALIŠČE PRAGERSKO 
Vrednost: 30.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški nastajajo na podlagi delitvenega sporazuma med občino Oplotnica in Slov. Bistrico. Zagotavljajo se sredstva 

za ureditev odlagališča Pragersko. 

0041340 - DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA 
Vrednost: 21.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški zajemajo električno energijo, nakup zabojnikov in stroške upravljanja. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 120.500 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrţevanje kanalizacijskih sistemov. 

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadno vodo. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0013627 - TEHN. DOKUMENT."CELOVITO UREJANJE POREČJA 

DRAVINJA" 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (IDP sekundarni kanal)  za ravnanje z odpadno vodo v 

sklopu projekta " Celovito urejanje porečja Dravinje", za izdelavo vloge in študije izvedljivosti ter koordinacije. 

0043150 - KANALIZACIJA 
Vrednost: 95.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izgradnjo fekalnega kanala od ČN Gmajna skozi Markečico Drage do centralne ČN v 

dolţini cca 1000 m, stroškov gradbenega nadzora, izdelave PGD in PZI dokumentacije. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 953.125 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje 

z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

zajema naslednje glavne programe: 

- 1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija, 

- 1603 Komunalna dejavnost, 

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in  stavbna zemljišča). 
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1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

Vrednost: 28.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor 

geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost: 28.000 € 

Opis podprograma 

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, urejanje mej občine, vzpostavitev in aţuriranje evidence 

stavbnih zemljišč in objektov. 

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

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za laţje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave 

ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete 

storitev. 

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito 

delovanje. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0042100 - IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV 
Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za računalniško podporo PISO ter za dokončanje OPN-a. Postavka zajema tudi stroške 

izdelave OPPN ribnik v Brezju. Del sredstev je namenjenih za plačilo aţuriranja katastra GJI ter vodenje analitičnih 

infrastrukturnih evidenc. 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 899.125 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 

urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij 

in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih sluţb. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

- 16039001 Oskrba z vodo, 

- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 

- 16039003 Objekti za rekreacijo, 

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 
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16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 747.600 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrţevanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno 

mreţo). 

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

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS,  kazalci za  doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0041230 - INV. V VODOVOD 
Vrednost: 83.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačilo  izvedenih del gradbenih del v letu 2011 in sicer za Prečno ulico, Strmo ulico in 

Ul. 22 maja. Ter nakup cisterne za naselje Fošt. 

Del sredstev je namenjen za sanacijo vodnih virov, nepredvidenih okvar, raznim manjšim dograditvam ter za plačilo 

subvencije Komunali. 

0041420 - UR.SIST.VODOOSKRBE 
Vrednost: 664.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za pokrivanje stroškov  projekta "Celovito urejanje porečja Dravinje" - segment oskrba s 

pitno vodo. 

Namenjena so za izdelavo projektne dokumentacije PZI projekta, gradbeni nadzor, gradnjo, piar, nakup zemljišča za 

izgradnjo vodohrana parcelna št. 486/2. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 96.925 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrţevanje pokopališč in 

mrliških veţic, vzdrţevanje socialnih grobov. 

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč  in s tem prispevanje k boljšemu  izgledu celotne občine. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0041450 - POKOPALIŠČA 
Vrednost: 96.925 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča za parkirni prostor na pokopališču, za nakup zemljišča za grobove, za 

plačilo izvedbe parkirnega prostora, plačilo IDZ celotne ureditve pokopališča. 
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 52.400 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrţevanje objektov za rekreacijo (zelenice, 

parki, otroška igrišča,  ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o evidentiranju nepremičnin, drţavne meje in prostorskih enot 

- zakon o temeljni geodetski izmeri 

- zakon o urejanju prostora 

- zakon o graditvi objektov 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o gospodarskih javnih sluţbah 

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- stanovanjski zakon 

- zakon o stavbnih zemljiščih. 

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

 Urejenost naselij in s tem prispevanje k boljšemu  izgledu celotne občine. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0041310 - UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 
Vrednost: 15.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov čiščenja in rednega vzdrţevanja javnih površin in zelenic 

na področju občine (košnja, pletje, zalivanje roţ v parku in javnih površin). 

0041430 - T.VZDRŢ.KOMUNALNE INFR. 
Vrednost: 37.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za pokrivanje stroškov urejanja javnih površin   

ter urejanje pokopališč v Čadramu in na Prihovi, urejanje avtobusnih postajališč, vzdrţevanje meteorne kanalizacije, 

obrezovanje in podiranje dreves.     

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 2.200 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0044700 - VZDRŢEVANJE POSLOVNIH PROS 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Sredstva so namenjena za tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov.  
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 26.000 € 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

- 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji, 

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 

- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 24.300 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0044400 - UPRAVLJANJE STANOVANJ 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za plačilo stroškov upravljanja stanovanj podjetju  Komunala d.o.o. Slov. Bistrica, urejanju 

etaţne lastnine ter vpisa v zemljiško knjigo.     

0044500 - VZDRŢEVANJE STANOVANJ 
Vrednost: 18.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zamenjavo oken  na Ul. Pohorskega bataljona 1 in za vzdrţevanje ostalih stanovanj. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 1.700 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0044100 - ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

30% priliva od kupnin moramo po zakonu odvajati na republiški stanovanjski sklad in republiški odškodninski 

sklad.    

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 45.140 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 17 - ZDRAVSTVO; Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti    

Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške 

dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja primarnega zdravstvenega varstva 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in  

- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- Primarno zdravstvo 

- Preventivni programi zdravstvenega varstva  

- Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost: 9.576 € 

Opis glavnega programa 

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje 

posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreţi javne zdravstvene sluţbe na primarni ravni in  

- Podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke. 

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

- Redno in nemoteno delovanje ambulant 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Dejavnost zdravstvenih domov 

- Občinska uprava 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 9.576 € 

Opis podprograma 

Vsebina tega podprograma se nanaša na delovanje ambulant splošne medicine, zobozdravstva in patronaţe v enoti 

Oplotnica in specialističnih ambulant v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti  

- Zakon o zdravstvenem varstvu  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slov. Bistrica (Ur. l. RS, št.24/2009) 

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

- Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreţi javne zdravstvene sluţbe na primarni ravni in  

- Podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke. 

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

Ustvariti ustrezne prostorske  in kadrovske pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0073000 - INVESTICIJE 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica zagotavlja pogoje za delovanje zdravstvenega doma v Oplotnici in specialističnih ambulant v 

zdravstvenem domu Slovenska Bistrica s tem, da sofinancira obnovo zdravstvenega doma in opreme za 

specialistične ambulante. Sredstva so v letu 2012 namenjena za: 

420804 Izdelava  dokumentacije za obnovo zdravstvenega doma v Oplotnici   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Primarno zdravstvo 

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

DIIP Obnova zdravstvenega doma v Oplotnici. 

Idejni projekt 

PZI projekt. 

0073100 - TEKOČE VZDRŢEVANJE ZD OPLOTNICA 
Vrednost: 4.576 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica zagotavlja tekoče vzdrţevanje dvigala in letne periodične preglede dvigala v ZD Oplotnica in 

sofinancira nakupa novega vozila nujne medicinske pomoči v ZD Slovenska Bistrica. 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Vrednost: 5.564 € 

Opis glavnega programa 

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja 

prebivalstva in promocijo zdravja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajati preventivne dejavnosti iz področja primarnega zdravstva. 

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

Ohraniti pogoje in moţnosti izvajanja preventivnih programov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. 

Občinska uprava. 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 5.564 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega področje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo 

sofinanciranje zdravstvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Pogodba o sofinanciranju letovanja predšolskih in šolskih otrok. 

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

Odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v koloniji. 

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

Ohraniti moţnost letovanja enakemu številu otrok s potrjeno zdravstveno indikacijo. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0074000 - OSKRBA BOLNIKA NA DOMU 
Vrednost: 5.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira stroške zdravstvene oskrbe bolnika na domu kot dodatni program na področju zdravstva, ki je 

namenjen negi bolnika v času okrevanja po bolnišničnem zdravljenju ali nego starejših oseb s kroničnimi 
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indikacijami.  

S planiranimi  sredstvi delno pokrivamo plače s prispevki, prehrano in regres za dve bolničarki,  

zaposleni v ZD Slov. Bistrica ter stroške amortizacije terenskega vozila. Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno po 

1/12. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Drugi programi na področju zdravstva. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za 

izvedbo posameznih aktivnosti. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 30.000 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno sluţbo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in  

- ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne sluţbe. 

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

- ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in  

- ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško pregledne sluţbe.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Nujno zdravstveno varstvo  

- Občinska uprava 

- Mrliško ogledna sluţba 

- Občinska uprava 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 28.000 € 

Opis podprograma 

Program obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v občini 

Oplotnica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

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

- Izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja 

Kazalci 

- število izdani upravnih odločb 

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

Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov.  

Kazalci 

- število zavarovancev, ki jim občina Oplotnica krije zdravstveno zavarovanje 
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0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0071000 - ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB 
Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica je po zakonu dolţna pokrivati stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve 

oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini Oplotnica. 

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

Sredstva so namenjena za zdravstveno zavarovanje oseb brez zaposlitve, pri čemer izhodišče za izračun temelji na 

predpostavki, da se povprečno število zavarovancev v letu 2012 ne bo bistveno povečalo glede na proračunsko leto 

2011. 

17079002 - Mrliško ogledna sluţba 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne sluţbe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, 

obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi 

bolezni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč 

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne sluţbe 

- Zakon o nalezljivih boleznih 

- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije 

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

Ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne sluţbe.  

Kazalci 

- število opravljenih mrliških ogledov 

- število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji 

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne sluţbe in stroškov deratizacije. 

Kazalci 

- število opravljenih mrliških ogledov 

- število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0072000 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŢBA 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne sluţbe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno 

bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni moţno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na 

območju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika. V 

primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov 

se krijejo tudi stroški deratizacije. 

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

Skupno se za izvajanje mrliško pregledne sluţbe planirajo sredstva v skupni višini 2.800,00 EUR. Največji deleţ 

predstavljajo sredstva za kritje obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 306.720 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE; 

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

Zakon o skladih RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Zakon o športu, Zakon o lokalni 

samoupravi.  

Kultura 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z: 

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in  

- načrtovanje, gradnjo in vzdrţevanjem javne kulturne infrastrukture 

Šport 

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje  javnega interesa v športu tako, da: 

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,  

- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, 

- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in  

- načrtuje, gradi in vzdrţuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja občine Oplotnica 

- Regionalni razvojni program  

- Drţavni razvojni program 2007 - 2013 

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati in vzdrţevati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko 

dejavnost 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- Ohranjanje kulturne dediščine  

- Programi v kulturi 

- Šport 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost: 31.320 € 

Opis glavnega programa 

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. 

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

- Vzdrţevati objekte na področju kulturne dediščine in  

- Obnoviti in revitalizirati  kulturno dediščino 

     Kazalci 

- število obnovljenih kulturnih spomenikov 

- povečan deleţ novega muzejskega in turističnega gradiva 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Nepremična kulturna dediščina 

- Občinska uprava 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 31.320 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se bodo izvajali spomeniško varstvene akcije ter projekt obnove graščine z obnovo zunanje 

ureditve grajskega kompleksa (varovanje kulturne dediščine ob hkratnem vključevanju v turistično ponudbo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08), Pravilnik o izvedbi 

javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Statut Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 

38/03)  

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

Zaščita in vzdrţevanje spomenikov.  

Kazalci 

- obseg zaščitenih in vzdrţevanih kulturnih spomenikov 

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

- vzdrţevati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena 

- obnoviti graščino 

- izvedba projekta "Ohranjanje etnoloških predmetov" 

Kazalci 

- število vzdrţevanih spomenikov 

- število zbranih in obnovljenih etnoloških predmetov 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0082111 - STROŠKI GRAŠČINE 
Vrednost: 16.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov graščine (elektrika, voda, odvoz   smeti, 

plin, deratizacija, varovanje zgradbe,kanalščina, čistilni material) in druge nujne stroške vzdrţevalnih del v 

graščini.     

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških za december preteklega leta. 

0082600 - GRAJSKI KOMPLEKS ŢIČKA PRISTAVA 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica v proračunu zagotavlja sredstva za izdelavo dokumentacije za investicijo - operacijo  zunanje 

ureditve grajskega kompleksa (obnova grajskega zidu, zasaditev baročnega parka). Operacijo smo prijavili v 

sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih spodbud. Z operacijo bomo kandidirali na VI. javnem razpisu SVLR. 

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

Idejna zasnova in predračunska vrednost. 
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0082700 - OHR. KULTURNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po javnem razpisu za sofinanciranje obnove sakralne dediščine v Občini Oplotnica za obdobje 2011 - 2014 občina 

sofinancira zunanjo ureditev pri Cerkvi v Čadramu in obnovo Šparovčeve kapele , in sicer občina zagotavlja 

sredstva : 

v proračunu za 2011                                              11.900,00 EUR. 

Predvidena proračunska sredstva 2012                 12.000,00 EUR 

Predvidena proračunska sredstva 2013                 12.000,00 EUR 

Predvidena proračunska sredstva 2014                 12.000,00 EUR 

Namen razpisa je izbrati in finančno podpreti projekte  obnove, z odlokom zavarovane,  kulturne - sakralne 

dediščine na območju Občine Oplotnica  

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08), Pravilnik o izvedbi 

javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Statut Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 

38/03)  

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 84.250 € 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjiţničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo, medije in druge programe v 

kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjiţničarske dejavnosti 

- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture 

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj društvene dejavnosti  na področju kulture 

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

Letni izvedbeni cilj: 

- ohranjanje ali povečevanje knjiţničarske dejavnosti 

- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjiţničarstva 

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Knjiţničarstvo  

Javni zavod  

- Ljubiteljska kultura 

       Občinska uprava 

- Drugi programi v kulturi 

        Občinska uprava 

18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

Vrednost: 48.660 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost knjiţnic, nakup knjig za splošno knjiţnico, drugi programi v knjiţnicah, izdajanje 

knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o knjiţničarstvu 
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- Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo knjiţnično dejavnost v več 

občinah, in stroškov krajevnih knjiţnic 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe 

- Kolektivna pogodba za javni sektor. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjiţničarstva, in razvoj knjiţnice v 

večnamenski informacijski center 

- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjiţničnega gradiva ter dostopa do čim večjega 

obsega storitev 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjiţničarstva in  

- število članov in uporabnikov knjiţnice. 

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

- ohraniti pogoje za delovanje Občinske knjiţnice Oplotnica 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število uporabnikov različnih programov knjiţnice in  

- število izposojenih knjig. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0082100 - PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA 
Vrednost: 29.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica zagotavlja pogoje za delovanje knjiţnice v Oplotnici, ki je organizacijska enota Javnega zavoda 

Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje plače in osebnih prejemkov. S planiranimi sredstvi pokrivamo 

stroške plače za polovico strokovnega delavca - bibliotekarja, stroške za plače računovodje, direktorice in 

knjiţničnega manipulanta  (11,69%),  prehrano, prevoz, regres, jubilejne nagrade, pokojninska premija in deleţ 

izobraţevanja.   

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

Za nemoteno delovanje knjiţnice se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške. V stroških dela 

so upoštevani stroški polovičnega delovnega časa strokovne delavke, kot je določeno v Pravilniku o pogojih za 

izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe in deleţ računovodkinje, direktorice in knjiţničnega manipulanta ter 

drugi skupni stroški dela (Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo 

knjiţnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjiţnic). 

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in plana javnega zavoda za izvedbo 

programa. 

0082200 - MATERIALNI STR. KNJIŢNICE 
Vrednost: 12.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje materialnih  in funkcionalnih stroškov za dejavnost knjiţnice, 

stroškov ogrevanja, elektrike, vzdrţevanja prostorov, vzdrţevanja programov, telefonske in poštne storitve, 

zavarovalne premije, vzdrţevanja knjiţničnega gradiva, dejavnost in drugi stroški. Skupni materialni stroški (7.člen) 

so vsi tisti stroški, ki nastanejo pri izvajanju skupnih dejavnosti za celotno mreţo knjiţnice (komunalne storitve, 

voda, odvoz smeti, električna energija, ogrevanje, telefon, ADSL, zakupnina vzdrţevanje kom.streţnika. 

Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za stroške Bibliobusa - postajališče Prihova (mat.str.,plača, .) po 

Programu dela Mariborske knjiţnice za leto 2012. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in plana javnega zavoda za izvedbo 

programa. 
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0082400 - NABAVA KNJIG 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za planiranje letnega nakupa je 11.člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne 

sluţbe (Ur.l.RS, št. 73/03), ki določa minimalne pogoje 200 enot prirasta na 1000 prebivalcev in v okviru tega 22 

enot neknjiţnega gradiva ter 40 tekoče naročenih naslovov serijskih publikacij. 

V planu je knjiţnica v izračunu upoštevala povprečno ceno izvoda 25 €. Za Knjiţnico Oplotnica bi letni prirast 

znašal 793 enot knjiţnega in neknjiţnega gradiva. V to niso zajete serijske publikacije. Znesek 13.058,50 je 70 % 

deleţ, ki ga bi naj zagotovila občina. Ministrstvo za kulturo na projektnem razpisu za Nakup knjiţničnega gradiva 

sofinancira gradivo v obsegu največ od 30 do 40 %, odvisno od razpoloţljivih sredstev, kar pomeni, da ni realno 

pričakovati, da nam bo ministrstvo sofinanciralo nakup v enakem znesku kot je obveza občine in enako velja tudi 

glede obveze občine. 

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

Zakon o knjiţničarstvu  v 55. členu določa, da drţava sofinancira nakup knjiţničnega gradiva in računalniške 

opreme za splošne knjiţnice, vendar pod pogojem, da občina redno zagotavlja ostala sredstva v skladu s prvim 

odstavkom 52. člena.           

0082500 - NABAVA NOVE OPREME 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu in  vzdrţevanju programske opreme za knjiţnico ter konvektorskih varčnih 

radiatorjev, ki bodo zamenjali stare radiatorje zaradi menja ogrevalnega vira (iz kurilnega olja na elektriko). 

Sredstva se bodo nakazala knjiţnici kot refundacija računov, na  podlagi refundacijskega zahtevka.  

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in plana javnega zavoda za izvedbo 

programa. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 15.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa kulturno umetniškega društva (godba na pihala, revije, 

srečanja, gostovanja, kulturne prireditve in druge kulturne akcije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

- Zakon o društvih 

- Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v občini Oplotnica (Ur. l. RS 97/2007). 

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

- povečati interes za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture in 

- povečati zanimanje, (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. 

Kazalci 

- število kulturnih prireditev in akcij 

- število prebivalcev vključenih v dejavnost ljubiteljske kulture 

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

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljske kulture 

- izvedba kulturnih projektov in programov  

- ohranjati prostorske moţnosti za delovanje ljubiteljske kulture 

Kazalci 

- število kvalitetno izvedenih projektov 
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0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0082900 - DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD 
Vrednost: 15.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva zajemajo sofinanciranje dejavnosti in sofinanciranju funkcionalnih stroškov  

kulturnih društev in njihovih sekcij v skladu s Pravilnikom vrednotenja programov v ljubiteljski kulturi (Ur.l.RS št. 

3/2005, 97/2007), ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa. 

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

Planirana sredstva na tej postavki so planirana v enaki višini kot preteklo leto in so namenjena za kulturne projekte 

za področje ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki so uspeli na javnem razpisu občine. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 8.800 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0083000 - INFORMIRANJE, SOFIN. KTV 
Vrednost: 8.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva zajemajo sofinanciranje dejavnosti in sofinanciranju funkcionalnih stroškov  

društev za informiranje v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica 

(Ur. l. RS, št. 75/2010), ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa. 

Planirana sredstva na tej postavki so planirana v enaki višini kot preteklo leto in so namenjena za informacijske 

projekte za področje informiranja lokalnega prebivalstva, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki so uspeli na javnem 

razpisu občine. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 11.690 € 

Opis podprograma 

Ta podprogram obsega sredstva za projekte po 102. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer 

za program mladinskega pevskega zbora v osnovni šoli, za stroške prireditve ob podelitvi kulturnih priznanj  in 

projekte za katere ni bilo mogoče predvideti vnaprej in so posebnega pomena za občino. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

- Odlok o priznanjih občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 36/2002). 

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

- povečati interes za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture  mladih in 

- povečati zanimanje, mladih  za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture. 

Kazalci 

- število kulturnih prireditev in akcij 

- število mladih vključenih v dejavnost ljubiteljske kulture 

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

- izvedba javnega razpisa za podelitev priznanj na kulturnem področju  

- izvedba kulturnih projektov in programov  

- ohranjati prostorske moţnosti za delovanje ljubiteljske kulture 
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Kazalci 

- število kvalitetno izvedenih projektov 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0082110 - OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov prireditve ob podelitvi priznanj    (Pravilnik za 

vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi) za doseţke na področju ljubiteljske kulture ter za sofinanciranje 

kulturnih projektov, ki niso v programih društev in so v javnem interesu, nastopi in tekmovanja otroškega pevskega 

zbora osnovne šole, gostovanje  razstav tujih umetnikov ali predmetov in ostale nepredvidene stroške na področju 

kulturnih programov in dejavnosti. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu. 

0082160 - DELOVANJE KTC 
Vrednost: 9.990 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov čistilnega materiala in storitev, storitve varovanja zgradb, drugi 

splošni material in storitev, drugi posebni material, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in 

komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrţevanje ter nakup druge opreme. Sredstva so namenjena 

delovanju KTC v delţu, ki je namenjen za kulturno dejavnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Stroški so izračunani na podlagi predvidenih materialnih stroškov po izkazanih stroških za december preteklega leta. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 191.150 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske 

dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

  Šport 

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,  

- pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost, 

- povečati aktivnosti turistične destinacije Pohorje-Rogla ter oblikovanje dodatne ponudbe oz. novih programov v 

sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem ter ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami, 

predvsem turizmom, izobraţevanjem in profesionalnimi športi in  

- pridobivati dodatne površine za mnoţično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih 

športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov. 

Mladinska dejavnost 

- ohranjati in vzdrţevati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, 

oprema) 

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

Letni izvedbeni cilji na področju športa: 

- zgraditi športne tribune ob velikem športnem igrišču 

- vzdrţevati javne športne objekte 

- povečati število športnih rekreativcev. 

Kazalci 

- obnovljene in vzdrţevane površine v m2 in  

- število športnih rekreativcev 



 

Stran 55 od 82 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Nacionalni programi športa  

- Mladinski center 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 185.150 € 

Opis podprograma 

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz. zagotavljajo sredstva za: 

- opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in  

- načrtovanje, gradnjo in vzdrţevanje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Nacionalni program športa v RS 

- Zakon o športu 

- Zakon o zavodih 

- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o društvih 

- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja druţbenih dejavnosti. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in  

- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu. 

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

Letni izvedbeni cilji: 

- zgraditi športne tribune ob velikem športnem igrišču 

- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov  

- povečati število športnih rekreativcev in  

- izvedba javnega razpisa za športne programe 

Kazalci 

- dodatne površine v m2 za izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti, 

- odstotek zasedenosti/izkoriščenosti športnih objektov in  

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0027000 - STROŠKI ŠPORTNE DVORANE 
Vrednost: 34.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki so namenjeni za zagotavljanje sredstev za delovanje športne dvorane: voda, elektrika, tekoče vzdrţevanje, 

varovanje objekta, stroški telefona, stroški pregleda plezalne steze. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu. 

0081100 - NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA 
Vrednost: 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za izvedbo nacionalnega programa športa opredeljenem v Letnem programu športa po 

Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Oplotnica (Ur.l.RS, št. 32/2008) in 

po objavljenem javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov. V teh sredstvih niso planirana sredstva za 

sofinanciranje najema športne dvorane za vadbo športnih društev. V letu 2012 bodo športna društva lahko koristila 
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športno dvorano brezplačno, in sicer v obsegu lanskoletnega koriščenja, zato tem društvom, za ta namen, ne 

pripadajo še sredstva iz te proračunske postavke.  

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

Javni razpis s sofinanciranjem športnih programov v občini Oplotnica. 

0081200 - OSTALE NALOGE - ŠPORT 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov prireditve "ŠPORTNIK LETA" ob podelitvi priznanj športnikom, 

športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Oplotnica, vzdrţevanju športnih igrišč  v Oplotnici   

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu. 

0081300 - IZGRADNJA TRIBUN 
Vrednost: 117.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica je projekt za izgradnjo tribun ob velikem športnem igrišču - 1. faza prijavila na javni razpis za 

sofinanciranje izgradnje športnih objektov Fundacije za šport. Iz teh sredstev se financira tudi izdelava PZI in PGD 

za športna igrišča v Oplotnici. Celotna investicija je razdeljena na 3 samostojne faze. S 1. fazo smo se prijavili na 

sofinanciranje Fundacije za šport za izvedbo v letu 2012. Z 2. fazo se bomo prijavili na JR Ministrstva za kmetijstvo 

- ukrep 322, v okviru razvoja podeţelja, z načrtovano izvedbo 2. faze v letu 2013 in 3. fazo z načrtovano izvedbo v 

letu 2014. 

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

Javni razpis Fundacije za šport, NRP, DIIP. 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

Občina skladno z Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih in otroških programov 

in projektov v Občini Oplotnica in javnim razpisom sofinancira programe in projekte za mlade in otroke iz 

naslednjih področij: 

- neformalno izobraţevanje in usposabljanje za mladinsko delo, 

- prostovoljno mladinsko delo, 

- mednarodno mladinsko delo, 

- mobilnost mladih, 

- mladinsko kulturo, 

- raziskovalno delo mladih, 

- zmanjšanje učinkov in posledic tveganih vedenj, 

- aktualnih mladinskih iniciativ, 

- spodbujanje k oblikovanju pozitivnih vrednot mladih. 

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

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0015140 - MLADINSKI CENTER 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov v 

Občini Oplotnica, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje materialnih stroškov in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje izvajalcev 

programov 

0044800 - TEKOČI STR.STARA TELOV. 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega programa zagotavljamo prostorske pogoje za delovanje mladinskega centra Oplotnica. Planirani so 

stroški električne energije, vode, odvoz smeti,... 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu. 

19 - IZOBRAŢEVANJE 

Vrednost: 1.612.144 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 19 - IZOBRAŢEVANJE; Zakon o organizaciji vzgoje in 

izobraţevanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o 

izobraţevanju odraslih, Zakon o glasbenih šolah,  

Zakon o lokalni samoupravi. 

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraţevanja, ki jih izvaja Občina Oplotnica na področjih 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraţevanja, vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami, 

osnovnega glasbenega izobraţevanja in izobraţevanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraţevanja. 

Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraţevalni zavodi, osnovnošolsko izobraţevanje izvajajo osnovne šole, 

osnovne šole s prilagojenim programom in  

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisana, so pa v interesu 

občine in prispevajo k njenemu razvoju.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Občine Oplotnica 

- Regionalni razvojni program 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v RS 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- ohraniti in vzdrţevati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraţevalne dejavnosti na področju 

predšolske vzgoje in osnovnega izobraţevanja, 

- ohraniti programe izobraţevanja, ki omogočajo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni 

primanjkljaj), 

- ohraniti oz. zagotavljati sredstva za štipendije in 

- ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraţevalnih programov, pomembnih za rast in razvoj 

občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Primarno in sekundarno izobraţevanje 

Terciarno izobraţevanje 

Drugi izobraţevalni programi 

Pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 1.248.800 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne moţnosti za vključitev čim večjega števila otrok v 

vrtce. 



 

Stran 58 od 82 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranjati in zagotavljati optimalne moţnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

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

- ohranjati in zagotavljati optimalne moţnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

- subvencioniranje plačila programov vrtca 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Vrtci 

Občinska uprava 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 1.248.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter 

gradnja in vzdrţevanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 

- Zakon o vrtcih 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca 

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih 

staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim 

zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije 

zastavljenih dolgoročnih ciljev. 

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

- izgradnja  novega vrtca 

- vključitev novih varovancev 

Kazalci 

-      pridobitev novih površin 

- število oddelkov - predvsem  oddelkov za najmlajše 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0013633 - NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR) 
Vrednost: 710.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica je v letu 2011 pričela z novogradnjo nizkoenergetskega vrtca v Oplotnici - 1.fazo, ki zajema štiri 

oddelke vrtca za najmlajše, kuhinjo, ureditev zunanjosti in pripravo za 2. fazo izgradnje vrtca še za tri oddelke vrtca, 

kar bo  zadoščalo za potrebe otroškega varstva. Lokacija novogradnje je  v bliţini sedanjega vrtca. Projekt bo 

sofinanciran s strani Sluţbe vlade za regionalno politiko in končan v letu 2012.                           

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

DIIP, Idejni načrt, investicijski program, PGD, PZI, gradbeno dovoljenje, odkup zemljišča, Javni razpis za izbiro 

izvajalca del, Gradbena pogodba (Granit Sl.Bistrica), Pogodba o sofinanciranju operacije (SVLR) in Trrminski plan 

gradnje. Za izvedbo investicije zagotavljamo lastni deleţ, ki je delno pokrit z posojilom Regionalnega razvojnega 

sklada Ribnica. 
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0013650 - NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za nakup čistilne naprave, hidranta in asfaltiranja parkirnega prostora, ki so bili 

izvzeti iz investicijskega projekta zaradi racionalizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Oplotnici - 1. faza 

0091100 - REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B. 
Vrednost: 379.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolţna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom 

staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja druţine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov 

staršev za programe vrtcev. Subvencija otroškega varstva se zagotavlja tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih 

občinah ter zasebnim vrtcem za otroke s stalnim prebivališčem v občini Oplotnica. 

V tej postavki so zajeta sredstva za Vrtec Otona Ţupančiča Slovenska Bistrica, potrebna za financiranje dejavnosti 

zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. 

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

 Višina sredstev je planirana v skladu z oceno potrebnih sredstev, ocene števila vključenih otrok v vrtec in ocene 

plačilne sposobnosti staršev. 

0091200 - VZDRŢEVANJE OBJEKTOV 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeta sredstva za nujno vzdrţevanje objekta, s tem zagotavljamo pogoje za izvajanje programov 

vzgojno varstvene dejavnosti. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2010. 

0091400 - DRUGI VVZ 
Vrednost: 116.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu. 

0091600 - PROGRAMI ZA OTROKE 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranimi sredstvi bomo  sofinancirali bralno značko, stroške izvedbe različnih počitniških programov, stroške 

obdarovanja vseh predšolskih otrok in sofinancirali prireditve v okviru "veselega decembra" , športne aktivnosti 

predšolskih otrok in drugo. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2011. 
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0091800 - JAVNA DELA VVZ 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov javnih del v višini 35 % - 2 spremljevalki otrok s posebnimi 

potrebami. 

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

Stroški so izračunani na podlagi izračuna deleţa plač za javna dela. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraţevanje 

Vrednost: 219.294 € 

Opis glavnega programa 

Tu so zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole in glasbene šole Oplotnica v skladu s potrebami okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in 

obogatitvenega šolskega programa  

- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine 

ter  

- tekoče ter investicijsko vzdrţevanje prostora in opreme šole. 

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

- zagotavljanje optimalnih moţnosti za vzgojo in izobraţevanje učencev 

- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno 

izobraţevalnega procesa in  

- tekoče ter investicijsko vzdrţevanje prostora in opreme v šolah. 

Kazalci 

- deleţ učencev, ki so pridobili dodatna znanja, 

- obnovljene in vzdrţevane površine v m2 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- osnovno šolstvo 

- glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 211.434 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolsko izobraţevanje se na območju občine Oplotnica izvaja v dveh osnovnih šolah (OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica) v Oplotnici in na Prihovi. Osnovno šolo s prilagojenim poukom izvaja OŠ ob Dravinji v Slov. 

Konjicah in OŠ Minke-Namestnik Sonje Slov. Bistrica.  

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:  

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,  

- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,  

- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,  

- investicijsko vzdrţevanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,  

- dodatne dejavnosti osnove šole in  

- investicije za osnovne in glasbene šole. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica 
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- Pogodba o sofinanciranju osnovnošolske vzgoje in izobraţevanja 

- Pogodba o sofinanciranju glasbene vzgoje in izobraţevanja 

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

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva 

kazalci 

- izvedeni programi na osnovnih šolah 

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

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev 

- Kritje stroškov tekočega vzdrţevanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, 

- Vzdrţevanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah. 

Kazalci 

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja, 

- Obnovljene in vzdrţevane površine v m2 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0013624 - INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, TEHN..DOK, OŠ PRIHOVA 
Vrednost: 103.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za odplačevanje denarnih obveznosti, nastalih na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi 

stavbne pravice z dne  24. 6. 2010. Namenjena so tudi nakupu nujne opreme za delovanje večnameske dvorane. 

0092100 - MATERIALNI STROŠKI OŠ 
Vrednost: 17.714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti materialni stroški OŠ 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 2011.  

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2012. 

0092111 - ZAVAROVANJE IN NADZOR 
Vrednost: 8.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranimi sredstvi bomo v skladu z zakonodajo financirali zavarovanje šolskih objektov, opreme in 

odgovornosti ter financirali stroške obveznih sanitarno zdravstvenih pregledov priprave ţivil v šolskih kuhinjah po 

letni pogodbi. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2012. 

0092200 - NABAVA KURILNEGA OLJA 
Vrednost: 30.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki se financira nakup kurilnega olja za OŠ Oplotnica, enoto Prihova in telovadnico v Oplotnici.. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2010. 

0092400 - INV.VZDRŢ. OSNOVNE ŠOLE 
Vrednost: 2.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicijsko vzdrţevanje planiramo za sanacijo stare fasade, strehe nad bivšo plinsko postajo in za 

alarmno napravo v šoli Prihova.   

0092500 - SR.ZA TEK.VZDRŢ.IN N.OPR. 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrţevanju objektov, pleskanju  in za  nabavo opreme (računalniška , avdio video 

oprema in interaktivna tabla).    

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2010. 

0092600 - DODATNI PROGRAM 
Vrednost: 27.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje standardnih oz. dogovorjenih programov, ki jih izvajajo OŠ izven zakonsko 

določenega programa. V planiranih sredstvih so zajeti stroški financiranja zgodnjega učenja tujih jezikov, tekmovanj 

v znanju, varstvo vozačev, otroški parlament, sofinanciranje šol v naravi izven obveznega programa ter stroškov 

bivanja in prehrane otrok, ki se udeleţujejo šol v naravi, plavalni tečaji, ki jih organizira OŠ Oplotnica in OŠ s 

prilagojenim poukom tako, da bodo ta sredstva zniţala deleţ, ki ga morajo sicer prispevati starši za svoje otroke. 

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

Obseg sredstev je določen v skladu s proračunskimi moţnostmi Stroški so izračunani na podlagi stroškov v 

preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2012. 

0092910 - STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA 
Vrednost: 6.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški so namenjeni za delovanje večnameske dvorane, in sicer za čistilni material, elektriko, vodo in komunalne 

storitve, telefon, zavarovalne premije ter tekoče vzdrţevanje. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 7.860 € 

Opis podprograma 

Osnovno glasbeno izobraţevanje se izvaja v enoti glasbene šole Oplotnica, ki je organizacijsko del Javnega zavoda 

Glasbene šole Slovenska Bistrica, katere ustanovitelj je Občina Slovenska Bistrica, dejavnost zavoda pa 

sofinancirajo tudi občina Poljčane, Makole in Oplotnica. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraţevanja 

predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Oplotnica, 

Makole in Poljčane. 

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFI). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFI), 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o glasbeni šoli 

- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje oddelka glasbene šole v Oplotnici 

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

- izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev . 

Kazalci 

- število površin v m2 in 

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraţevanje 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa 

kazalci 

-      število pridobljenih površin v m2 

- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraţevanje 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0092120 - MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE 
Vrednost: 7.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbena šola v Oplotnici kot oddelek vzgojno izobraţevalne ustanove v okviru svojih programov s področja 

osnovnega glasbenega izobraţevanja uresničuje vzgojno izobraţevalne smotre. 

V tej postavki so skladno z določili zakonodaje zajeti stroški prehrane in prevoza delavcev glasbene šole, ki 

poučujejo v oddelku v Oplotnici in stroški vzdrţevanja inštrumentov.      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 dolţna pokrivati tudi stroške ogrevanja, tekočega vzdrţevanja in materialne stroške. 

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in plana javnega zavoda za leto 2012. 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 144.050 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za 

- kritje prevoznih stroškov učencem in 

- dodeljevanje štipendij nadarjenim učencem 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli 

- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroţenih in 

- ohranjati dodelitev štipendij in drugih študijskih pomoči 

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

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in 

- izvedba javnega razpisa za dodelitev štipendij  

kazalci 

- število učencev, ki so upravičeni do proračunskih sredstev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Pomoči v osnovnem šolstvu 

Občinska uprava 

Štipendije 

Občinska uprava 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 144.050 € 

Opis podprograma 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti v 

osnovnih šolah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 

- Zakon o osnovni šoli 
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- Pravilnik o štipendiranju 

- Pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Oplotnica.. 

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

Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraţevanju 

Kazalci 

Število učencev, ki so upravičeni do pomoči 

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

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraţevalnega zavoda v skladu z veljavno 

zakonodajo in  

- obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah 

kazalci 

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0092300 - PREVOZI OTROK 
Vrednost: 136.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in 

jih je dolţna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo v 

cestnem prometu, če ugotovi, da je ogroţena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila 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. 

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

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. V letu 2011 smo objavili nov javni razpis za 

izbiro izvajalcev šolskih prevozov zato lahko utemeljeno pričakujemo povišanje cen prevozov za pribliţno 30%.  €. 

Obveznosti bomo poravnali 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) 

0092800 - PROGRAMI ZA UČENCE IN ML. 
Vrednost: 7.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 OŠ, raziskovalna dejavnost 

učencev,  novoletna obdaritev učencev, sofinanciranje dejavnosti Zveze za tehnično kulturo Slovenije, 

sofinanciranje stroškov Šolskih športnih tekmovanj  in drugo. Sredstva se bodo nakazovala šoli na osnovi zahtevkov 

z dokazili o namenski rabi sredstev,  drugim izvajalcem po računih in Zvezi za tehnično kulturo na osnovi letne 

pogodbe.  

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov v preteklem letu in planov javnega zavoda in izvajalcev posameznih 

programov. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 177.655 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 20 - SOCIALNO VARSTVO; Zakon o socialnem varstvu, Zakon 

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o RK Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, 
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Stanovanjski zakon. 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 

namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: druţin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev 

prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju 

socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno 

ogroţene, invalide in ostarele občane. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja občine Oplotnica 

- Strategija razvoja pomoči na domu 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje izboljšane kvalitete ţivljenja vseh socialnih skupin, 

- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, 

- razvoj strokovnih oblik pomoči 

- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk, 

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Varstvo otrok in druţine 

Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in druţine 

Vrednost: 7.500 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in druţine vključuje sredstva za programe pomoč druţini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne 

vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva ţensk, otrok, mater, staršev,. ki so ţrtve nasilja ali so jim 

kršene druge osnovne človekove pravice in integriteta ter jih izvajajo Varna hiša Maribor, Materinski dom, 

Svetovalni center za mladostnike in starše, Krizni center za ţenske in otroke in Varuh bolnikovih pravic. 

Občina Oplotnica ţeli posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti druţinski politiki celotne drţave, zato v 

okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim staršem 

stalno prebivališče v Občini Oplotnica in je drţavljan Republike Slovenije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati sredstva za delovanje in izvajanje socialnih programov in spodbujanje natalitete na 

področju druţinske politike. 

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

- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti ţivljenja vseh druţin 

- spodbujati nataliteto prebivalstva 

kazalci 

- število udeleţencev socialnih programov 

- število podeljenih pomoči za novorojence 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Drugi programi v pomoč druţini 

Občinska uprava 

20029001 - Drugi programi v pomoč druţini 

Vrednost: 7.500 € 

Opis podprograma 

Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih 

skupin ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov. Eden izmed 

ciljev druţinske politike je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti ţivljenja vseh druţin ter spodbujanje rodnosti 

na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za izvajanje teh programov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Pogodba o sofinanciranju Materinskega doma Maribor 

- Pogodba o sofinanciranju Svetovalnega centra za mladostnike in starše, 

- Pogodba o sofinanciranju Kriznega centra  

- Pogodba o sofinanciranju Varuha bolnikovih pravic 

- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Oplotnica 

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

- izboljšati kakovost ţivljenja druţin in 

- spodbujanje rodnosti 

kazalci 

- število nudenih pomoči po posameznih socialnih programih in število vključenih otrok in staršev v programe 

- število dodeljenih pomoči za novorojence 

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

- zagotoviti sredstva za sofinanciranje socialnih programov z namenom reševanja problematike posameznih skupin  

Kazalci 

- število uporabnikov programov 

- število dodeljenih pomoči 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0051112 - VARNA HIŠA, MAT.DOM MB 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena regijskim programom in delovanju "Varne hiše" , "Materinskega doma" , "Svetovalnega 

centra za mladostnike in starše"  in "Varuha bolnikovih pravic". 

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

Finančni plani izvajalcev programov in realizacija v preteklem letu. 

0051130 - POMOČ NOVOROJENCEM 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 nakaţejo na podlagi predpisane hrane lečečega zdravnika in računa lekarne, ki je hrano izdalo na recept. 

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 170.155 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe 

za pomoč druţini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroţenim ter drugim ranljivim 

skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva  izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete ţivljenja, 

zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti 

dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in teţav posameznikov, druţin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, 

osebam, ki preţivljajo nasilje, starostniki, ki ne morejo skrbeti zase. 

Kazalci 

- število oseb, ki so bili deleţni pomoči 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- Center za socialno delo 

- Socialno varstvo invalidov 

- Socialno varstvo starih 

- Socialno varstvo materialno ogroţenih 

- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Občinska uprava 

20049001 - Centri za socialno delo 

Vrednost: 51.245 € 

Opis podprograma 

Center za socialno delo zagotavlja posamezniku, druţinam in skupinam prebivalcev pravice iz socialnega varstva, ki 

obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in teţav ter denarne socialne 

pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 

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

- izboljšati kakovost ţivljenja upravičenca, spodbujati uporabnike h kvalitetnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju 

njihove lastne socialne varnosti 

- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati 

strokovne mreţe socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, društva, skupin,.) 

kazalci 

- število oseb, ki aktivno sodeluje pri zagotavljanju lastne socialne varnosti 

- število programov, ki zagotavljajo strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in reševanju stisk. 

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

- zagotoviti sredstva za izvajanje nalog po javnem pooblastilu 

- Zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov 

Kazalci 

- kakovostno izvedeni programi Centra za socialno delo 

- Število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomoč 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0051100 - SLUŢBA POMOČI NA DOMU 
Vrednost: 39.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta . Sredstva se bodo izvajalcu sluţbe nakazovala mesečno na podlagi 

predloţenega zahtevka z obračunom in upoštevanju prihodkov iz naslova plačil uporabnikov. 

0054000 - PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju preventivnih programov za mlade ter posameznih  

projektov, namenjenih vzgoji mladih in njihovemu usposabljanju za premagovanje ţivljenjskih teţav in za starejše 

občane, ki jih izvajajo različna društva in druge pravne osebe v občini, kot so srečanja starejših občanov , druţenje v 

skupinah za samopomoč starejših , za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev , delo z rejenci (letovanje,  

počitniški  program) in drugo. 

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta 

0056000 - JAVNA DELA 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za pokrivanje stroškov javnih del v višini 30% in sicer 1 izvajalec za program Laična pomoč 

druţinam in 1. izvajalec za program Pomoč in varstvo za starejše. 

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

Izračuni temeljijo na deleţu sofinanciranja za kritje razlike plač za udeleţence javnih del in potne stroške za prevoz 

do uporabnikov storitev. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 9.000 € 

Opis podprograma 

Institut druţinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju 

kakovostne starosti invalidnih oseb. 

Pravico do izbire druţinskega pomočnika ima invalidna oseba: 

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do druţinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o 

starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; 

- ki je invalid po Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje 

vseh osnovnih ţivljenjskih potreb ali 

- za katero komisija za priznanje pravice do druţinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s teţko motnjo v 

duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb, ali teţko gibalno ovirano 

osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 

- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do druţinskega pomočnika 

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

- zagotavljanje sredstev za druţinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za 

invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki 

preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega ţivljenja. 

Kazalci 

- število druţinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe 

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

- zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo druţinskega pomočnika. 

Kazalci 

- število druţinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe. 
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0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0059100 - IZPLAČILA DRUŢINSKEMU POMOČNIKU 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Oplotnica je po zakonu dolţna zagotavljati sredstva za pravice druţinskega pomočnika in sicer za delno 

plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer 

brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. 

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

Na podlagi Odločb CSD Slov. Bistrica o priznanju pravice do izbire druţinskega pomočnika so na tej postavki 

zagotovljena sredstva za delno plačilo enega druţinskega pomočnika. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 91.000 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za 

odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); 

pomoč druţini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina 

sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o socialnem varstvu 

- pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 

- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

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

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. 

Kazalci 

Število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih 

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

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbo prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno 

delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto ţivljenja uporabnikov teh storitev. 

Kazalci 

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0052000 - ZAVODSKO VARSTVO 
Vrednost: 91.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 premoţenja oz. svojcev, ki bi bili dolţni in sposobni to razliko kriti. Občina Oplotnica zagotavlja 

tudi sredstva za plačilo ţepnine 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 ţepnine za kritje drobnih osebnih potreb za  oskrbovance za katere občina v 

celoti pokriva domsko oskrbo na osnovi pisne vloge doma ali oskrbovanca. 

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

Demografski trendi kaţejo na povečanje števila starejših oseb, ki potrebujejo oskrbo v obliki institucionalnega 

varstva, zato tudi v proračunu vsako leto namenjamo več sredstev glede na pretekla leta. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih 

Vrednost: 11.200 € 

Opis podprograma 

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroţenih je občina dolţna po zakonu financirati pogrebne 

stroške socialno ogroţenih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroţenih. 

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa: 

- občinske denarne socialne pomoči 

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroţenih druţin 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- stanovanjski zakon 

- uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 

subvencioniranih najemnin 

- odlok o socialni pomoči Občine Oplotnica 

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

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroţenih posameznikov in druţin v občini. 

Kazalci 

- število materialno ogroţenih oseb v občini 

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

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroţenim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroţenim 

- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodni9ki zaradi teţkega socialnega statusa le-teh 

ne morejo poravnati  

- subvencioniranje stanarin materialno ogroţenim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta 

Kazalci 

- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno pomoč, 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0055000 - SOCIALNO VARSTVENE POMOČI 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov enkratnih denarnih pomoči za naše občane, ki se znajdejo v trenutni 

materialni stiski, za posebno obravnavo druţin s specifičnimi psiho-socialnimi teţavami, za pokrivanje stroškov 

internatske oskrbe za mladoletnike, katerih starši ne zmorejo pokrivati teh stroškov in jih napoti CSD. Osnova za 

dodeljevanje pomoči je Pravilnik o socialno varstvenih pomočeh v Občini Oplotnica. Sredstva so namenjena tudi za 

pokrivanje najnujnejših pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo premoţenja ali drugih zavezancev za plačilo le teh. 

Osnova za priznanje te pomoči je Pravilnik o socialno varstvenih pomočeh v Občini Oplotnica. 

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. Enkratne denarne socialne pomoči za socialno ogroţene se 

dodelijo na podlago odločb CSD. Izhodišča za kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa 

sorodniki zaradi teţkega socialnega statusa le teh ne morejo poravnati temelji na oceni, ker število umrlih ni mogoče 

predvideti. 

0057000 - SUBVENCIJE STANARIN 
Vrednost: 7.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega podprograma so vključeni izdatki na področju subvencioniranja najemnin za stanovanja na območju 

občine Oplotnica. Občina dodeljuje sredstva na podlagi izdanih odločb o dodelitvi  subvencije za stanovanja. 

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali ţe prevzete obveznosti na podlagi ţe izdanih odločb, s katerimi se 

dodeljujejo subvencije. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 7.710 € 

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna 

oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov pogosto 

v izrazito neugodnem poloţaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina ţivljenja, ţivljenjskih 

okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna druţba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o socialnem varstvu 

- zakon o društvih 

- zakon o Rdečem kriţu Slovenije 

- pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Oplotnica 

- Pravilniku o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih 

dejavnosti (Ur.l.RS, št. 58/06) 

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

- izboljšati ţivljenje ranljivih skupin, ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih programov in storitev za 

reševanje socialnih stisk in teţav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in 

- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k 

zmanjšanju socialnih stisk in razlik. 

Kazalci 

- število mladih in ostalih, ki so se vključili v program  

- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost. 

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

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih 

ranljivih skupin in  

- Objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa 

sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani 

Kazalci 

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje socialnih programov in storitev za reševanje socialnih programov in 

storitev za reševanje socialnih stisk in 

- število prijavljenih društev, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0058000 - HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij in društvom po 

Pravilniku o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti 

(Ur.l.RS, št. 58/06) in javnem razpisu. 

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta 

0059000 - SOFINANCIRANJE RK 
Vrednost: 5.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program dela OOZ Rdečega kriţa Slov. Bistrica je usklajen z dolgoročnimi cilji razvoja in dela Mednarodnega 

rdečega kriţa in Rdečega kriţa Slovenije. Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Območne organizacije 

rdečega kriţa Slovenska Bistrica in se nakazujejo na podlagi sklenjene letne pogodbe, mesečno po 1/12. 

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

Izračuni temeljijo na realizaciji iz preteklega leta in planiranju OO RK za leto 2012. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 47.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na 

občinski ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 

- 2201 - servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 47.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 

izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim niţjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna 

ob čim večji predvidljivosti in s tem čim niţjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je 

zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

Vrednost: 42.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od 

kratkoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o financiranju občin 

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih 

projektov. 

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

Predvideno izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0016300 - STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI 
Vrednost: 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- planirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah: 5.000 EUR; 

 - planirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah: 2.000 EUR; 

- planirana plačila od obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri javnih skladih v višini 35.000 EUR           

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

Izračuni so narejeni na podlagi obstoječih obveznosti in pričakovanih obveznostih, nastalih v letu 2012. 
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina programa so stroški financiranja in upravljanja z dolgom (stroški najemanja posojil, stroški obdelave 

posojil) 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o financiranju občin 

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

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih plačil vseh obveznosti, ki  dospejo v plačilo v 

letu 2012. 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 4.277.464 € 

0016320 - STROŠKI ZADOLŢEVANJA 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 ter stroški 

pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolţevanja občin.   

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

Izračuni so narejeni na podlagi obstoječih obveznosti in pričakovanih obveznostih, nastalih v letu 2012. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 12.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI : Zakon 

o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.       

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

Vrednost: 10.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 

sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih 

nesreč. 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 10.500 € 

Opis podprograma 

Vsebina programa: Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 



 

Stran 74 od 82 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 

- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

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

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo opravo posledic naravnih nesreč. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublaţitev 

posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. 

0002 - Občinski svet 
Vrednost: 27.500 € 

0014200 - PRORAČUNSKA REZERVA 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezerva občine se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 

poplava, zemeljski plaz, sneţni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, ţled, pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive 

človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 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. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 

sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina programa: tekoča proračunska rezerva 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 

- odlok o proračunu 

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

Ţupanu omogočiti učinkovitejše izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o javnih financah 

in Odlok o občinskem proračunu.  
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0002 - Občinski svet 
Vrednost: 27.500 € 

0014100 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 

sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaţe, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih 

pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstva splošne računske rezervacije odloča ţupan. 

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedi v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

Oblikuje se do višine največ 2% prihodkov. 
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B - Račun finančnih terjatev in naloţb  

V računu finančnih terjatev in naloţb ne planiramo nobenih poslovnih dogodkov na kontih skupine  

44 – dana posojila in povečanje kapitalskih deleţev  

ter na kontih skupine  

75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deleţev. 
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C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 223.000 € 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 223.000 € 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

Vrednost: 223.000 € 

0004 - Občinska uprava 
Vrednost: 223.000 € 

0016310 - ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA 
Vrednost: 223.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

konto 550101 - odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti  63.000,00 EUR                         

konto 550305 - Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 160.000,00 EUR 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 

OB171-09-0008 - Drţavne pomoči v kmet., gosp. in turizmu 

Namen in cilj 

Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj podeţelja v Občini Oplotnica v skladu s pravilnikom o dodeljevanju 

drţavnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanje drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeţelja v 

Občini Oplotnica z dne 16.11.2007 in pravilnikom o sofinanciranju gospodarstva in turizma v Občini Oplotnica. 

Stanje projekta 

Razpoloţljiva proračunska sredstva se za podpore programom razvoja podeţelja v Občini Oplotnica, na podlagi 

javnega razpisa, dodeljujejo vsako leto. 

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

OB171-06-0015 - inv. Vzdrţevanje krajevnih 

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za plačilo treh odsekov, ki so bili zaključeni v letu 2011 in katerih plačilo zapade v leto 2012, 

ter za izvedbo asfaltiranja treh odsekov, ki niso bili realizirani v letu 2011. 

Stanje projekta 

Večino javnih cest in lokalnih cest smo uspešno modernizirali, dokončati je potrebno samo še odseke, si so bili ţe 

planirani in so še neizvedeni. 

OB171-09-0007 - Sanacija mostov 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za sanacijo mostu v Koritnem (Cezlak), mostu v parku ter mostu pri Štefaneju 

Stanje projekta 

Objekt je v zelo slabem stanju in potreben temeljite obnove. 

OB171-11-0001 - Rekonstrukcija LC Straţa-Čadram-Oplotnica 

Namen in cilj 

Z investicijo bo omogočena laţja prometna povezava med naselji Oplotnica, Čadram in Zlogona vas. 

Stanje projekta 

Skozi naselje Zlogona vas nameravamo asfaltirati cca 1000 m lokalne ceste. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB171-11-0004 - UREJ. AVT. POSTAJALIŠČ 

Namen in cilj 

Izboljšanje varnosti udeleţencev v avtobusnem prometu. 

Stanje projekta 

Avtobusno postajališče trenutno ni urejeno. Na obeh straneh cestišča manjkata tudi objekta. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

OB171-09-0006 - Rekonstrukcija JR 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za gradnjo JR v Šolski ulici in Pobreţu. 

Stanje projekta 

Omenjena dela naselja sta brez JR in gosto poseljena. Z JR se bodo izboljšali pogoji bivanja stanovalcev na 

omenjenih lokacijah. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB171-08-0003 - ČISTILNA NAPRAVA OPLOTNICA 

Namen in cilj 

Z izgradnjo čistilne naprave se bo zmanjšala onesnaţenost okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 31. december 

2015 je rok za izgradnjo čistilne naprave in 31. december 2015 za odvajanje obremenitve v javno kanalizacijo za 

poselitvena območja med 2000 PE in 15000PE. 

Stanje projekta 

Javna kanalizacija ni zaključena s čistilno napravo. 

OB171-11-0003 - IZGRADNJA KANALIZACIJE 

Namen in cilj 

Zmanjšati onesnaţenost okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Izboljšati dejavnost gospodarske javne sluţbe, 

ravnanja z odpadno vodo. 

Stanje projekta 

V letu 2012 nameravamo zgraditi cca 1000m fekalnega kanala od ČN Gmajna skozi naselje MARKEČICA Drage 

do centralne ČN. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB171-09-0001 - Celovito ur. Porečja Dravinje-oskrba s pitno vodo 

Namen in cilj 

Občina Oplotnica je oddala v letu 2011 vlogo za pridobitev kohezijske pomoči pri projektu Vodovodni sistem 

Oplotnica. Projekt zajema novogradnjo 14.187m cevovoda, izgradnja vodohrana Fošt 50m3 z rekonstrukcijo 

prečrpališča, izgradnja vodohrana Gračič 1000m3, izgradnja vodohrana Lačna Gora 250m3. 

Stanje projekta 

Zmanjšanje vodnih izgub, zagotovitev oskrbe s kakovostno in pitno vodo. 

OB171-11-0002 - OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA 

Namen in cilj 

Zagotoviti oskrbo s pitno vodo in zaščito vodnih virov. V letu 2011 smo zamenjali vodovodne sisteme v Prečni 

ulici, Strmi ulici in ul. 22 maja. V letu 2012 bomo sanirali vodne vire. 

Stanje projekta 

Izdatnost vodnih virov je v veliko primerih majhna, kar predstavlja problem zanesljive oskrbe s pitno vodo. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB171-09-0004 - Ureditev pokopališča Čadram 

Namen in cilj 

Zagotavljanje prostora za pokope in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine. 

Stanje projekta 

Izvedla se je novogradnja parkirnega prostora na pokopališču, v letu 2012 se bo razširil prostor za grobove. 

0004 - Občinska uprava 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

OB171-06-0014 - Izdelava prostorskih izvedbenih aktov 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za računalniško podporo PISO ter za dokončanje OPN-a. Postavka zajema tudi stroške 

izdelave OPPN ribnik v Brezju. Del sredstev je namenjenih za plačilo aţuriranja katastra GJI ter vodenje analitičnih 

infrastrukturnih evidenc. 

Stanje projekta 

Projekti so se začeli v letu 2011 in bodo v letu 2012 zaključeni. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB171-10-0001 - OBNOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA 

Namen in cilj 

Zagotovitev ustreznih pogojev zdravstvenega varstva. 

Stanje projekta 

Poterjen DIIP, izdelan IP. V teku so dogovarjanja z etaţnimi solastniki o deleţu sofinanciranja strehe in fasade. V 

investiciji je upoštevano tudi sofinanciranje biokemičnega analizatorja za ZD Slov. Bistrica v letu 2010. Predvidena 

so sredstva sofinanciranja Ministrstva za zdravje v letu 2013 in 2014. Višina lastnih sredstev je pogojena s 

sofinanciranjem ministrstva in etaţnih solastnikov. V letu 2012 so planirana izdelava dokumentacije in v letu 2013 

obnova strehe, fasade, oken in stopnišča z dvigalom. V letu 2014 pa ureditev elektro in strojnih insalacij z 

notranjimi gradbenimi deli v prostorih zdravstvenega doma. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB171-09-0009 - GRAJSKI KOMPLEKS ŢIČKA PRISTAVA 

Namen in cilj 

Zunanja ureditev grajskega kompleksa predstavljajo revitalizacijo kulturne in zgodovinske dediščine za javne 

namene in hitrejši razvoj turističnih in kulturnih dejavnosti. Osnovni cilj investicije je ohranitev kulturno 

zgodovinskega spomenika in zagotovitev nujnih del za vzdrţevanje in zunanjo ureditev grajskega kompleksa, kar bo 

zagotovilo ustrezne prostorske pogoje za izvedbo kulturnih programov in razvoj kulture in dejavnosti interesnih 

skupin na kulturnem področju. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. 
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18059001 - Programi športa 

OB171-09-0010 - "ŠPORTNA TRIBUNA" 

Namen in cilj 

Rekonstrukcija nogometnega igrišča s sistemom za namakanje s pršnimi šobami. 

Stanje projekta 

Poterjen DIIP, oddana vloga na Fundacijo za šport. Investicijo smo prijavili na JR Fundacije za šport in še nismo 

sprejeli odgovora zato so sredstva sofinancirana le predvidena in planirana v prijavi na JR. Izdelava dokumentacije 

PGD in PZR se nanaša na 3.faze. Ta investicija predstavlja 1.fazo rekonstrukcije in dograditve stadiona. 2.faza 

investicije se planira v letu 2013. 2.faza predstavlja ureditev atletske steze, igrišča za rolkanje in dovoznih poti, ki jo 

v letu 2012 prijavljamo na razpis Ministrstva za kmetijstvo - ukrep 322. 3. faza investicije predstavlja izgradnjo 

tribun, za katero bo potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in se bo izvajala po zaključeni 1. in 2. fazi 

investicije. 

19029001 - Vrtci 

OB171-08-0001 - IZGRADNJA NIZKOENERG. VRTCA V OPLOTNICI - I. 

FAZA 

Namen in cilj 

Vzpostavitev pogojev za delovanje 4 oddelkov 1. starostnega obdobja v novozgrajenem vrtcu, ki bo glede na 

normative predvidoma lahko vključeval 56 otrok (4x14 otrok). Ustvarjen prihranek energije za 48% na letni ravni. 

Ustvarjenih 5 novih DM (po obeh fazah). 

Stanje projekta 

Investicija je v izvajanju in bo predvidoma zaključena maja 2012. Za financiranje naloţbe je pridobljeno posojilo 

JSRRRP. NRP je usklajen s proračunskimi moţnostmi. Realno je pričakovati višjo vrednost projekta (1.283.248,00 

EUR). Sofinanciranje SVLR je odvisno od višine upravičenih stroškov vendar največ do višine 621.603,37 EUR. Na 

postavki 0013650/420401 so planirani stroški čistilen naprave, hidranta in asfaltiranje parkirišča, ki niso zajeti v 

osnovnem projektu, so pa nujni za izvedbo investicije. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB171-06-0006 - izgradnja OŠ na Prihovi 1. faza telovadnica 

Namen in cilj 

Izboljšati pogoje osnovnošolskega izobraţevanja in otroškega varstva na manj razvitem podeţelskem območju. 

Stanje projekta 

Odkup zemljišča in pridobivanje dokumentacije. 

 


