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I.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE PREBOLD
ZA LETO 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1617) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list. RS, št. 52/13 in 45/14) je
Občinski svet Občine Prebold je na ___. redni seji dne, ________ sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE PREBOLD ZA LETO 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
________________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2018
________________________________________________________________________________________________________________

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.994.094
3.799.510
3.144.630
2.708.310
379.620
56.500
200

654.880

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

495.880
4.000
2.000
21.000
132.000

90.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

73 PREJETE DONACIJE

40.000
0
50.000

0

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

104.584

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

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

1

159.481
0

3.793.881
962.047
236.976
36.950
629.221
20.000
38.900

41 TEKOČI TRANSFERI

1.689.033

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

210.100
1.000.680
115.312
362.942
0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

937.100
937.100

205.700

431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

170.500
35.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
200.213
___________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
________________________________________________________________________________________________________________

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0
0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
0
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
___________________________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
________________________________________________________________________________________________________________

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje ¸

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

197.590

550 Odplačila domačega dolga

197.590

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE

2.623
-197.590
200.213

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

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0

2

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni
vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča obseg
proračuna.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso
porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1.
poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 15.000 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2018 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Prebold, v letu 2018 je 0 EUR.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina)
se v letu 2017 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2018 ne smejo zadolžiti.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati s sprejetjem in se objavi v Uradnem listu Republike .
Številka: 410/_/2016-____
Prebold,
OBČINA PREBOLD
Vinko Debelak
župan
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II.

SPLOŠNI DEL
1. Bilanca

prihodkov in odhodkov
2. Račun finančnih terjatev in naložb
3. Račun financiranja

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine

v EUR
Veljavni plan
2016

PLAN 2017

PLAN 2018 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

4.064.393,47
3.814.631,72

4.078.777,00
3.754.296,00

3.994.094,00 97,9
3.799.510,00 101,2

3.029.601,00
2.582.771,00

3.099.416,00
2.663.096,00

3.144.630,00
2.708.310,00

101,5
101,7

2.582.771,00

2.663.096,00

2.708.310,00

101,7

390.130,00

379.620,00

379.620,00

100,0

299.500,00

299.000,00

299.000,00

100,0

510,00

510,00

510,00

100,0

7032 Davki na dediščine in darila

10.100,00

10.100,00

10.100,00

100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

80.020,00

70.010,00

70.010,00

100,0

56.500,00

56.500,00

56.500,00

100,0

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

55.500,00

55.500,00

55.500,00

100,0

200,00

200,00

200,00

100,0

200,00

200,00

200,00

100,0

785.030,72
524.962,14

654.880,00
495.880,00

654.880,00
495.880,00

100,0
100,0

1.801,91

1.800,00

1.800,00

100,0

500,00

100,00

100,00

100,0

522.660,23

493.980,00

493.980,00

100,0

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

706 Drugi davki
7060 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

7111 Upravne takse in pristojbine

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,0

712 Globe in druge denarne kazni

1.200,00

2.000,00

2.000,00

100,0

1.200,00

2.000,00

2.000,00

100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

18.868,58

21.000,00

21.000,00

100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

18.868,58

21.000,00

21.000,00

100,0

236.000,00

132.000,00

132.000,00

100,0

236.000,00

132.000,00

132.000,00

100,0

58.220,09
23.220,09

165.000,00
50.000,00

90.000,00
40.000,00

54,6
80,0

23.220,09

50.000,00

40.000,00

80,0

35.000,00

115.000,00

50.000,00

43,5

35.000,00

115.000,00

50.000,00

43,5

191.541,66
191.541,66

159.481,00
159.481,00

104.584,00
104.584,00

65,6
65,6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

157.941,73

119.481,00

104.584,00

87,5

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

33.599,93

0,00

0,00

---

0,00

40.000,00

0,00

0,0

7120 Globe in druge denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust

v EUR
Veljavni plan
2016

PLAN 2017

PLAN 2018 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

4.205.107,71

4.361.415,65

3.793.880,65

87,0

1.101.706,79
215.881,19

964.687,07
237.846,00

962.047,07
236.976,00

99,7
99,6

194.745,00

213.400,00

213.400,00

100,0

7.821,19

9.096,00

9.096,00

100,0

4002 Povračila in nadomestila

13.315,00

14.480,00

14.480,00

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

0,00

870,00

0,00

0,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

33.990,00

36.950,00

36.950,00

100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

18.576,00

20.200,00

20.200,00

100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

14.530,00

15.660,00

15.660,00

100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

150,00

160,00

160,00

100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

230,00

230,00

230,00

100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

504,00

700,00

700,00

100,0

795.335,60

630.991,07

629.221,07

99,7

92.784,78

94.893,90

98.143,90

103,4

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve

1.900,00

1.500,00

1.400,00

93,3

63.077,13

63.410,00

65.410,00

103,2

4023 Prevozni stroški in storitve

5.909,75

6.100,00

6.600,00

108,2

4024 Izdatki za službena potovanja

1.984,80

1.900,00

1.900,00

100,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

232.460,45

240.327,17

254.907,17

106,1

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

4025 Tekoče vzdrževanje

24.750,00

24.450,00

25.450,00

104,1

4027 Kazni in odškodnine

48.030,00

5.000,00

5.000,00

100,0

324.438,69

193.410,00

170.410,00

88,1

19.500,00

20.000,00

20.000,00

100,0

19.500,00

20.000,00

20.000,00

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

409 Rezerve

37.000,00

38.900,00

38.900,00

100,0

4090 Splošna proračunska rezervacija

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,0

4091 Proračunska rezerva

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,0

7.000,00

8.900,00

8.900,00

100,0

1.668.502,79
194.750,00

1.711.448,58
222.600,00

1.689.033,58
210.100,00

98,7
94,4

163.750,00

171.600,00

159.100,00

92,7

31.000,00

51.000,00

51.000,00

100,0

4093 Sredstva za posebne namene

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.004.648,79

998.680,00

1.000.680,00

100,2

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

9.972,86

10.000,00

10.000,00

100,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

1.005,00

1.000,00

1.000,00

100,0

993.670,93

987.680,00

989.680,00

100,2

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

111.261,00

115.312,00

115.312,00

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

111.261,00

115.312,00

115.312,00

100,0

4119 Drugi transferi posameznikom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

v EUR
Veljavni plan
2016

PLAN 2017

PLAN 2018 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

357.843,00

374.856,58

362.941,58

96,8

500,00

500,00

500,00

100,0

41.000,00

41.000,00

41.000,00

100,0

4132 Tekoči transferi v javne sklade

13.965,00

14.349,58

14.349,58

100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

271.185,00

290.407,00

282.792,00

97,4

31.193,00

28.600,00

24.300,00

85,0

1.341.651,58
1.341.651,58

1.599.100,00
1.599.100,00

937.100,00
937.100,00

58,6
58,6

4200 Nakup zgradb in prostorov

10.500,00

0,00

0,00

---

4201 Nakup prevoznih sredstev

25.690,76

0,00

0,00

---

4202 Nakup opreme

15.659,68

29.000,00

18.500,00

63,8

4.691,05

7.000,00

7.000,00

100,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

1.000.979,02

1.260.500,00

701.900,00

55,7

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

141.584,07

113.400,00

130.500,00

115,1

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

83.060,00

115.000,00

30.000,00

26,1

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

59.487,00

74.200,00

49.200,00

66,3

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

93.246,55
54.750,00

86.180,00
50.500,00

205.700,00
170.500,00

238,7
337,6

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

45.000,00

38.000,00

158.000,00

415,8

9.750,00

12.500,00

12.500,00

100,0

38.496,55

35.680,00

35.200,00

98,7

8.390,00

5.000,00

5.000,00

100,0

30.106,55

30.680,00

30.200,00

98,4

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4320 Investicijski transferi občinam
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR
Veljavni plan
2016

PLAN 2017

PLAN 2018 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

-140.714,24

-282.638,65

200.213,35

---

-121.714,24

-262.738,65

220.113,35

---

1.044.422,14

1.078.160,35

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

1.148.429,35 106,5

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
Veljavni plan
2016

PLAN 2017

PLAN 2018 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

0,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

0,00

0,00

0,00

---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0,00

0,00

0,00

---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

0,00

0,00

---
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C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
Veljavni plan
2016

PLAN 2017

PLAN 2018 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

183.000,00

0,00

0,0

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0,00
0,00

183.000,00
183.000,00

0,00
0,00

0,0
0,0

0,00

183.000,00

0,00

0,0

180.930,00

189.260,00

180.930,00
180.930,00

189.260,00
189.260,00

197.590,00
197.590,00

104,4
104,4

180.930,00

189.260,00

197.590,00

104,4

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-321.644,24

-288.898,65

2.623,35

---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-180.930,00

-6.260,00

-197.590,00

---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

140.714,24

282.638,65

-200.213,35

---

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA

322.343,71

289.000,00

0,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

197.590,00 104,4
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III. POSEBNI DEL
1. Pregled prihodkov – analitično
2. Pregled odhodkov – programska klasifikacija

Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

4.064.393,47

4.078.777,00

3.994.094,00

97,92

4.064.393,47

4.078.777,00

3.994.094,00

97,92

4.064.393,47

4.078.777,00

3.994.094,00

97,92

4.064.393,47

4.078.777,00

3.994.094,00

97,92

4.064.393,47

4.078.777,00

3.994.094,00

97,92

2.582.771,00

2.663.096,00

2.708.310,00

101,70

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

700020

Dohodnina - odstopljeni vir obèinam

703000

Davek od premoženja od stavb - od fiziènih oseb

703001

Davek od premoženja od prostorov za poèitek in rekreacijo

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišèa - od pravnih oseb

153.000,00

153.000,00

153.000,00

100,00

703004

Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišèa - od fiziènih oseb

129.000,00

129.000,00

129.000,00

100,00

703005

Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišèa

2.500,00

2.000,00

2.000,00

100,00

703100

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov

500,00

500,00

500,00

100,00

703101

Zamudne obresti od davkov na nepremiènine

10,00

10,00

10,00

100,00

703200

Davki na dedišèine in darila

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

703201

Zamudne obresti od davka na dedišèine in darila

100,00

100,00

100,00

100,00

703300

Davek na promet nepremiènin - od pravnih oseb

30.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

703301

Davek na promet nepremiènin - od fiziènih oseb

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremiènin

20,00

10,00

10,00

100,00

704403

Davek na dobitke od iger na sreèo

704700

Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odv. odpad.voda

704704

Turistièna taksa

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706099

Drugi davki

710004

Prihodki od udeležbe na dobièku in devidend nef. družb

710200

Prihodki od obresti od sredstv na vpogled

710300

Prih.iz nasl. najemnin za kmetijska zemljišèa in gozdove

710301
710302

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

500,00

500,00

500,00

100,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

200,00

200,00

200,00

100,00

1.801,91

1.800,00

1.800,00

100,00

500,00

100,00

100,00

100,00

280,00

280,00

280,00

100,00

Prih.od najemnin za poslovne prostore

22.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

Prihodki od najemnin za stanovanja

90.000,00

84.000,00

84.000,00

100,00

7103042

Prihodki od najemnin za grobove

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

7103043

Prihodki od najemnin - JKP

370.000,00

359.600,00

359.600,00

100,00

7103044

Prihodki od najemnin - Simbio

9.850,00

9.500,00

9.500,00

100,00

7103045

Prihodki od najemnin - Barbariga

530,23

600,00

600,00

100,00
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

15.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

711100

Upravne takse (tar.št. 1-10, tar.št. 36 in tar.št. 96a-98 iz

712001

Denarne kazni za prekrške

200,00

1.000,00

1.000,00

100,00

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

7130001

Prihodki od plakatiranja in drugih storitev

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

713005

Prihodki od vstopnin

7141051

Prihodki - komunalni prispevek

7141053

Prihodek - kumunalni prispevek prikljuèitev kanalizacija

714199

Drugi izredni nedavèni prihodki

7200010

Prihodki od prodaje stanovanj

7200011

Prihodki od prodaje stanovanj po Jazbinškovem zakonu

520,09

0,00

0,00

0,00

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišè

35.000,00

115.000,00

50.000,00

43,48

740000

Prejeta sredstva iz nasl.tekoèih obveznosti državnega proraè

54.298,00

14.897,00

0,00

0,00

7400012

Požarna taksa

7400017

Prejeta sredstva za investicije -Služba vlade za LS in RP

7400040

Prejeta sredstva iz drž. pror. za obnovo gozdnih cest

7400041

Prejeta sredstva - sofinanciranje javnih del

7400042

Prejeta sredstva za delovanje SOU - medobèinski inšpektorat

7400043

Prejeta sredstva za subvenc. tžne najemnine

1.285,00

7400044

Prejeta sredstva - sof. stroškov za družinske pomoènike

31.274,73

74010195

Obèina Žalec - obnova vod.

33.599,93

0,00

7404011

Prejeta sredstva iz RA Savinja - LAS

SKUPAJ:

17.868,58

20.000,00

20.000,00

100,00

180.000,00

100.000,00

100.000,00

100,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

100,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

22.700,00

50.000,00

40.000,00

80,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

37.084,00

37.084,00

37.084,00

100,00
100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

23.000,00

25.000,00

25.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.500,00

1.500,00

100,00

30.000,00

30.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

4.064.393,47

4.078.777,00

3.994.094,00

97,92
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
1000

OBČINSKI SVET

01

POLITIÈNI SISTEM

0101
01019001
01006
402905
01007

Politièni sistem

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

50.583,87

50.111,00

63.711,00

127,14

45.753,87

45.281,00

58.881,00

130,03

45.753,87

45.281,00

58.881,00

130,03

Dejavnost obèinskega sveta

45.753,87

45.281,00

45.281,00

100,00

Občinski svet - sejnine

23.000,00

23.000,00

23.000,00

100,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

100,00

3.627,57

4.000,00

4.000,00

100,00

Sejnine udeležencem odborov
Zunannji člani OS - sejnine

4029051

Sejnine udeležencem odborov - zunanji èlani

1.466,14

1.500,00

1.500,00

100,00

4029052

Sejnine udeležencem odborov - KO

2.161,43

2.500,00

2.500,00

100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,00

520,30

0,00

0,00

0,00

520,30

0,00

0,00

0,00

01009
402099
01014
402902

Delovanje svetniških skupin
Drugi splošni material in storitve
Inventurna komisija
Plaèila po pogodbah o delu

14.424,00

14.099,00

14.099,00

100,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev

1.299,00

1.299,00

1.299,00

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

1.000,00

1.750,00

1.750,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

3.958,00

3.850,00

3.850,00

100,00

402510

Tekoèe vzdrževanje komunikacijske opreme in raèunalnikov

8.167,00

7.200,00

7.200,00

100,00

2.082,00

2.082,00

2.082,00

100,00

2.082,00

2.082,00

2.082,00

100,00

0,00

0,00

13.600,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

01034

08025
412000
01019002
01010
402902

Materialni stroški

Financiranje političnih strank
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Nadomestila članom občinske volilne komisije
Plaèila po pogodbah o delu

0,00

0,00

3.600,00

0,00

402000

Pisarniški material in storitve

0,00

0,00

200,00

0,00

402003

Založniške in tiskarske storitve

0,00

0,00

2.000,00

0,00

402006

Stroški oglaševalskih storitev

0,00

0,00

200,00

0,00

402007

Raèunalniške storitve

0,00

0,00

200,00

0,00

402009

Izdatki za reprezentanco

0,00

0,00

500,00

0,00

Drugi splošni material in storitve

01011

402099
01012
402299

Materialni stroški volitev

0,00

0,00

500,00

0,00

Nadomestila članom volilnih odborov

0,00

0,00

3.500,00

0,00

Druge storitve komunikacij in komunale

0,00

0,00

3.500,00

0,00
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Občina Prebold
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PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

2.800,00

2.800,00

2.800,00

100,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

100,00

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

2.800,00

2.800,00

2.800,00

100,00

01028

Stroški proslav in prireditev

2.800,00

2.800,00

2.800,00

100,00

Založniške in tiskarske storitve

1.257,00

1.260,00

1.260,00

100,00

Drugi splošni material in storitve

1.543,00

1.540,00

1.540,00

100,00

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.030,00

2.030,00

2.030,00

100,00

2.030,00

2.030,00

2.030,00

100,00

2.030,00

2.030,00

2.030,00

100,00

2.030,00

2.030,00

2.030,00

100,00

2.030,00

2.030,00

2.030,00

100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

100,00

402003
402099
08
0802
08029001
01013
402099
2000

Policijska in kriminalistièna dejavnost
Prometna varnost
Svet za preventivo in vzgojo
Drugi splošni material in storitve
NADZORNI ODBOR

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

4.100,00

4.100,00

4.100,00

100,00

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

4.100,00

4.100,00

4.100,00

100,00

01015

Nadzorni odbor - sejnine

4.100,00

4.000,00

4.000,00

100,00

4.100,00

4.000,00

4.000,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

402905
01016
402900

Fiskalni nadzor

Sejnine udeležencem odborov
Nadzorni odbor - materialni stroški

0,00

100,00

100,00

100,00

56.176,00

59.476,00

59.476,00

100,00

56.176,00

59.476,00

59.476,00

100,00

56.176,00

59.476,00

59.476,00

100,00

56.176,00

59.476,00

59.476,00

100,00

18.640,00

19.000,00

19.000,00

100,00

18.640,00

19.000,00

19.000,00

100,00

Materialni stroški - župan

340,00

400,00

400,00

100,00

402402

Stroški prevoza v državi

300,00

200,00

200,00

100,00

402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

40,00

200,00

200,00

100,00

5.140,00

5.150,00

5.150,00

100,00

3000

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
ŽUPAN

01

POLITIÈNI SISTEM

0101
01019003
01001
402902
01002

01003
402902
01004
400000

Politièni sistem
Dejavnost župana in podžupanov
Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan
Plaèila po pogodbah o delu

Nagrade nepoklicnih funkcinarjev - podžupan
Plaèila po pogodbah o delu
Plača in drugi izdatki - podžupana
Osnovne plaèe

5.140,00

5.150,00

5.150,00

100,00

31.176,00

34.026,00

34.026,00

100,00

23.610,00

25.500,00

25.500,00

100,00
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Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.435,00

1.900,00

1.900,00

100,00

400100

Regres za letni dopust

696,00

696,00

696,00

100,00

400202

Povraèilo stroškov prehrane med delom

785,00

800,00

800,00

100,00

400203

Povraèila stroškov prevoza na delo in iz dela

530,00

530,00

530,00

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.220,00

2.500,00

2.500,00

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.650,00

1.800,00

1.800,00

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

150,00

150,00

150,00

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

20,00

20,00

20,00

100,00

401300

Prispevek za porodniško varstvo

30,00

30,00

30,00

100,00

401500

Premije kolektivnega dod.pok.zav. na podlagi ZKDPZJU

50,00

100,00

100,00

100,00

880,00

900,00

900,00

100,00

850,00

800,00

800,00

100,00

30,00

100,00

100,00

100,00

3.959.415,75

4.128.468,65

3.547.833,65

85,94

900,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

900,00

100,00

900,00

900,00

900,00

100,00

01005

Materialni stroški - podžupanov

402402

Stroški prevoza v državi

402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

4000

OBČINSKA UPRAVA

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202
02029001
01026

Urejanje na podroèju fiskalne politike
Urejanje na podroèju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa

402930

Plaèila stor.organizacijam, pooblašèenim za plaè.prom.

800,00

800,00

800,00

100,00

402931

Plaèila banènih storitev

100,00

100,00

100,00

100,00

35.340,53

36.450,53

46.450,53

127,43

35.340,53

36.450,53

46.450,53

127,43

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403
04039002
01029
402099
01031
402099

Druge skupne administrativne službe
Izvedba protokolarnih dogodkov
Promocija občine
Drugi splošni material in storitve
Stroški porok

100,00

100,00

100,00

100,00

32.940,53

34.050,53

44.050,53

129,37

Zdravstveni dom Prebold

29.020,08

31.780,08

31.780,08

100,00

402001

Èistilni material in storitve

2.312,87

2.400,00

2.400,00

100,00

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

150,00

150,00

150,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

300,00

100,00

100,00

100,00

04039003
01017

Drugi splošni material in storitve
Razpolaganje in upravljanje z obèinskim premoženjem
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402200

Elektrièna energija

1.527,13

600,00

600,00

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

800,00

600,00

600,00

100,00

402204

Odvoz smeti

500,00

500,00

500,00

100,00

402500

Tekoèe vzdrževanje poslovnih objektov

3.757,00

3.640,00

3.640,00

100,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

402599

Drugi izdatki za tekoèe vzdrževanje in zavarovanje

420500
01018

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Dom krajanov Šešče

490,08

490,08

490,08

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

15.883,00

20.000,00

20.000,00

100,00

1.543,51

1.893,51

1.893,51

100,00

402200

Elektrièna energija

800,00

1.150,00

1.150,00

100,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

243,51

243,51

243,51

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

500,00

500,00

500,00

100,00

158,24

158,24

158,24

100,00

158,24

158,24

158,24

100,00

218,70

218,70

218,70

100,00

01019
402504
01020
402504
01037
420500
06

Dom godbenikov Prebold
Zavarovalne premije za objekte
Planinski dom Marija Reka
Zavarovalne premije za objekte
Celostna prenova Doma krajanpov Šešče
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
LOKALNA SAMOUPRAVA

0601
06019003
01027
402923
04024

Delovanje na podroèju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo
Povezovanje lokalnih skupnosti
Delovanje zvez občin
Druge èlanarine
Razvojna agencija Savinjske regije - RASR

4132005

Regionalni razvojni program Sav. regije 2014-2020

420804

Naèrti in druga projektna dokumentacija

218,70

218,70

218,70

100,00

2.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2.000,00

0,00

10.000,00

0,00

264.799,10

272.224,36

263.754,36

96,89

10.291,00

10.875,58

10.875,58

100,00

10.291,00

10.875,58

10.875,58

100,00

800,00

800,00

800,00

100,00

800,00

800,00

800,00

100,00

3.731,00

3.115,58

3.115,58

100,00

3.431,00

2.615,58

2.615,58

100,00

300,00

500,00

500,00

100,00

3.505,00

3.505,00

3.505,00

100,00

413200

Tekoèi transferi v druge javne zavode in agencije

1.860,00

1.860,00

1.860,00

100,00

4132008

Inovator leta SSD

1.645,00

1.645,00

1.645,00

100,00

0,00

1.200,00

1.200,00

100,00

0,00

1.200,00

1.200,00

100,00

2.255,00

2.255,00

2.255,00

100,00

04026

04027
413200
04039

Razvojna agencija savinja - GIZ Žalec

Sklad štipendijske sheme Savinjske regije - ŠS-SaR
Tekoèi transferi v druge javne zavode in agencije
ZZG Žalec
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413200
0603
06039001
01021

Veljavni plan
2016
Tekoèi transferi v druge javne zavode in agencije

Dejavnost obèinske uprave
Administracija obèinske uprave
Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

2.255,00

2.255,00

2.255,00

100,00

254.508,10

261.348,78

252.878,78

96,76

232.540,36

247.424,90

242.054,90

97,83

150.415,46

160.690,00

159.820,00

99,46

132.000,00

140.000,00

140.000,00

100,00

400000

Osnovne plaèe

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4.500,00

5.500,00

5.500,00

100,00

400100

Regres za letni dopust

4.815,46

4.820,00

4.820,00

100,00

400202

Povraèilo stroškov prehrane med delom

5.400,00

5.700,00

5.700,00

100,00

400203

Povraèila stroškov prevoza na delo in iz dela

3.300,00

3.300,00

3.300,00

100,00

400900

Jubilejne nagrade

0,00

870,00

0,00

0,00

401500
01022

Premije kolektivnega dod.pok.zav. na podlagi ZKDPZJU
Prispevki in davki delodajalcev

400,00

500,00

500,00

100,00

22.530,00

23.300,00

23.300,00

100,00

12.306,00

12.700,00

12.700,00

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

9.174,00

9.500,00

9.500,00

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

800,00

850,00

850,00

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

100,00

100,00

100,00

100,00

401300

Prispevek za porodniško varstvo

150,00

150,00

150,00

100,00

59.094,90

62.934,90

58.434,90

92,85

01024

Materialni stroški uprave

402000

Pisarniški material in storitve

3.500,00

3.300,00

3.300,00

100,00

402001

Èistilni material in storitve

820,00

780,00

780,00

100,00

402004

Èasopisi,revije,knjige in strokovna literatura

600,00

600,00

600,00

100,00

402007

Raèunalniške storitve

402008

Raèunovodske,revizorske in svetovalne storitve

402009
402099
402200

349,90

349,90

349,90

100,00

2.745,00

2.745,00

2.745,00

100,00

Izdatki za reprezentanco

200,00

200,00

200,00

100,00

Drugi splošni material in storitve

600,00

500,00

500,00

100,00

Elektrièna energija

2.100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.000,00

3.100,00

3.100,00

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

600,00

600,00

600,00

100,00

402204

Odvoz smeti

160,00

160,00

160,00

100,00

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

6.000,00

5.800,00

5.800,00

100,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

5.300,00

5.300,00

5.300,00

100,00

402402

Stroški prevoza v državi

820,00

800,00

800,00

100,00
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Plan 2017
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402510

Tekoèe vzdrževanje komunikacijske opreme in raèunalnikov

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

402604

Najem raèunalniške in programske opreme

12.000,00

14.000,00

15.000,00

107,14

402699

Druge najemnine, zakupnine in licenènine

9.000,00

6.500,00

6.500,00

100,00

402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

400,00

1.000,00

1.000,00

100,00

402903

Plaèila za delo preko študentskega servisa

3.000,00

2.500,00

2.500,00

100,00

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

4.500,00

4.000,00

4.000,00

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

2.200,00

7.500,00

2.000,00

26,67

500,00

500,00

500,00

100,00

500,00

500,00

500,00

100,00

21.967,74

13.923,88

10.823,88

77,74

8.333,88

7.023,88

6.323,88

90,03

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,00

500,00

500,00

500,00

100,00

01035
413003
06039002
01025

Medobčinski inšpektorat
Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obèi
Tekoče vzdrževanje

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

402099

Drugi splošni material in storitve

402500

Tekoèe vzdrževanje poslovnih objektov

4.300,00

3.000,00

3.000,00

100,00

402502

Tekoèe vzdrževanje poèitniških objektov

1.700,00

1.700,00

1.000,00

58,82

402504

Zavarovalne premije za objekte

623,88

623,88

623,88

100,00

402511

Tekoèe vzdrževanje druge opreme

10,00

0,00

0,00

0,00

9.624,03

6.900,00

4.500,00

65,22
115,38

01032

Nakup opreme

420201

Nakup pisarniške opreme

1.310,00

1.300,00

1.500,00

420202

Nakup raèunalnikov in programske opreme

4.724,03

4.600,00

2.000,00

43,48

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

3.590,00

1.000,00

1.000,00

100,00

4.009,83

0,00

0,00

0,00

4.009,83

0,00

0,00

0,00

62.322,56

79.900,00

206.680,00

258,67

62.322,56

79.900,00

206.680,00

258,67

4.400,00

4.400,00

4.400,00

100,00
100,00

01033
420500
07

Investicijko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703
07039001

Civilna zašèita in protipožarna varnost
Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki
Opremljanje štabov in enot

1.400,00

1.400,00

1.400,00

402100

Uniforme in službena obleka

1.400,00

1.000,00

900,00

90,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

400,00

500,00

125,00

1.850,00

1.850,00

1.850,00

100,00

1.850,00

1.850,00

1.850,00

100,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

100,00

02001

02002
402999
02004

Usposabljanje štabov, enot in služb
Drugi operativni odhodki
Financiranje društev vključenih v sistem dejavnost
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412000
07039002

Veljavni plan
2016
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam

Protipožarna varnost

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

1.150,00

1.150,00

1.150,00

100,00

57.922,56

75.500,00

202.280,00

267,92

7.482,56

7.700,00

9.480,00

123,12

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

3.309,75

3.500,00

4.000,00

114,29

402504

Zavarovalne premije za objekte

2.172,81

2.200,00

2.480,00

112,73

Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

3.000,00

150,00

1.140,00

1.500,00

1.500,00

100,00
100,00

03001

402999
03002
402999
03003
4120001
4120002
03004

Vzdrževanje opreme in objektov

Usposabljanje operativnih enot PGD
Drugi operativni odhodki
Financiranje dejavnosti GZ Prebold
Materialni in drugi stroški delovanja Gasilske zveze
Usposabljanje gasilske mladine in gasilskih enot
Financiranje dejavnosti gasilskih društev

1.140,00

1.500,00

1.500,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

100,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

27.300,00

44.300,00

169.300,00

382,17

800,00

800,00

800,00

100,00

412000

Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam

4120003

PGD Lattkova vas

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

4120004

PGD Kaplja vas

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

4120005

PGD Groblja

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

4120006

PGD Šešèe

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

4120007

PGD Sv. Lovrenc

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

41200074

Sofinanciranje skupnih dejavnosti društev

3.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

4120008

PGD Matke

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

4120009

PGD Prebold-Dolenja vas- Marija Reka

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov

7.000,00

25.000,00

150.000,00

600,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

1.000,00

14.900,00

8.000,00

53,69

1.000,00

14.900,00

8.000,00

53,69

1.000,00

14.900,00

8.000,00

53,69

1.000,00

14.900,00

8.000,00

53,69

1.000,00

14.900,00

8.000,00

53,69

58.650,00

51.210,00

50.360,00

98,34

44.890,00

41.800,00

40.950,00

97,97

32.450,00

32.450,00

32.450,00

100,00

431000
03005
431000
10

Požarni sklad
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003
10039001
04047
413300
11
1102
11029001

Aktivna politika zaposlovanja
Poveèanje zaposljivosti
Javna dela - skupni projekti
Tekoèi transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in živilstva
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
04002
410217
04036
412000
11029002
04003
412000
04004
402503
04037
402099
04041
402999
420804
11029003
04040
432000
1103
11039002
05003
402099
402603
1104
11049001
04001
402503
402944
13
13029001
04006
402099

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

31.000,00

31.000,00

31.000,00

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

31.000,00

31.000,00

31.000,00

100,00

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1.450,00

1.450,00

1.450,00

100,00

1.450,00

1.450,00

1.450,00

100,00

4.050,00

4.350,00

3.500,00

80,46

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

500,00

500,00

500,00

100,00

500,00

500,00

500,00

100,00

2.000,00

2.850,00

2.000,00

70,18

2.000,00

2.850,00

2.000,00

70,18

550,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Pomoč kmetijam

Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoèij
Sofinanciranje društev s področja kmetijstva
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Celostni razvoj podeželja in obnova vasi in RPP
Tekoèe vzdrževanje drugih objektov
Krožna učna pot Marija Reka
Drugi splošni material in storitve
Izobraževalno promocijski center,...
Drugi operativni odhodki
Naèrti in druga projektna dokumentacija

500,00

0,00

0,00

0,00

8.390,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Povez.kanal Bolska-Trnavca

8.390,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Investicijski transfer obèinam

8.390,00

5.000,00

5.000,00

100,00

1.750,00

1.400,00

1.400,00

100,00

1.750,00

1.400,00

1.400,00

100,00

1.750,00

1.400,00

1.400,00

100,00

1.150,00

800,00

800,00

100,00

Zemljiške operacije

Splošne storitve v kmetijstvu
Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Varstvo zapuščenih živali
Drugi splošni material in storitve
Najemnine in zakupnine za druge objekte
Gozdarstvo
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Gozdne ceste
Tekoèe vzdrževanje drugih objektov
Dajatve na podroèju odmerjenih odloèb DURS
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Veljavni plan
2016

Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoèe vzdrževanje obèinskih cest
Redno vzdrževanje LC
Drugi splošni material in storitve

600,00

600,00

600,00

100,00

12.010,00

8.010,00

8.010,00

100,00

12.010,00

8.010,00

8.010,00

100,00

12.010,00

8.010,00

8.010,00

100,00

12.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

10,00

10,00

10,00

100,00

859.880,76

1.051.070,00

706.070,00

67,18

859.880,76

1.051.070,00

706.070,00

67,18

133.240,00

140.000,00

170.000,00

121,43

59.540,00

64.500,00

94.500,00

146,51

500,00

500,00

500,00

100,00
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

04007
402503
04008

Zimsko vzdrževanje LC
Tekoèe vzdrževanje drugih objektov
Redno vzdrževanje JP in drugih površin

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

4025032

Tekoèe vzdrževanje nekategoriziranih JP

04009

Zimsko vzdrževanje JP in drugih površin

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

402999

Drugi operativni odhodki

13029002
04012

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obèinskih cest
Rekonstrukcije in adaptacije LC in JP

402799

Druge odškodnine in kazni

420401

Novogradnje

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420804
04032
420899
04045
420401
04046

Naèrti in druga projektna dokumentacija
Odmera občinskih cest
Plaèila drugih storitev in dokumentacije
Prehod za pešce Latkova vas
Novogradnje
Krožišče Latkova vas

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

55.040,00

60.000,00

90.000,00

150,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

27.600,00

30.000,00

30.000,00

100,00

27.600,00

30.000,00

30.000,00

100,00

13.100,00

9.500,00

9.500,00

100,00

13.100,00

7.500,00

7.500,00

100,00

0,00

2.000,00

2.000,00

100,00

33.000,00

36.000,00

36.000,00

100,00

3.011,15

6.000,00

6.000,00

100,00

29.988,85

30.000,00

30.000,00

100,00

669.691,34

846.000,00

486.000,00

57,45

492.934,00

321.000,00

421.000,00

131,15

5.680,00

1.000,00

1.000,00

100,00

88.027,00

110.000,00

110.000,00

100,00

381.390,00

200.000,00

300.000,00

150,00

17.837,00

10.000,00

10.000,00

100,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

57.697,34

0,00

0,00

0,00

57.697,34

0,00

0,00

0,00

99.060,00

250.000,00

0,00

0,00

402934

Plaèila storitev DURS

1.000,00

0,00

0,00

0,00

420401

Novogradnje

50.000,00

250.000,00

0,00

0,00

Nakup zemljišè

48.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

420600
04048
420401

Prehod za pešce Hrastje
Novogradnje

0,00

205.000,00

45.000,00

21,95

420401

Novogradnje

0,00

200.000,00

45.000,00

22,50

420804

Naèrti in druga projektna dokumentacija

0,00

5.000,00

0,00

0,00

11.378,14

24.070,00

9.070,00

37,68

10.500,00

21.500,00

6.500,00

30,23

10.000,00

20.000,00

5.000,00

25,00

04049

13029003
04010
4025030

Krožišče Dolenja vas

Urejanje cestnega prometa
Vzdrževanje signalin naprav in oznak
Tekoèe vzdrževanje drugih objektov-talne oznake cest
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
4025031
04011

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov-znaki
Avtobusna postajališča

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

04042
402099
04050
402099
13029004
06014

Kategorizacija cest inBCP
Drugi splošni material in storitve
Regijske kolesarske povezave
Drugi splošni material in storitve
Cestna razsvetljava
Javna razsvetljava

402099

Drugi splošni material in storitve

402200

Elektrièna energija

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

420401
14

Novogradnje
GOSPODARSTVO

1402
14029001
04051
410299
1403
14039002
04019
41200076
41200077
04021
412000
04022

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

878,14

1.070,00

1.070,00

100,00
100,00

0,00

150,00

150,00

878,14

920,00

920,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

0,00

500,00

500,00

100,00

0,00

500,00

500,00

100,00

45.571,28

41.000,00

41.000,00

100,00

45.571,28

41.000,00

41.000,00

100,00
100,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

100,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

13.571,28

10.000,00

10.000,00

100,00

16.320,00

42.860,00

37.160,00

86,70

0,00

20.000,00

20.000,00

100,00

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0,00

20.000,00

20.000,00

100,00

Razvoj malega gospodarstva v občini

0,00

20.000,00

20.000,00

100,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Turistična zveza Spodnje Savinjske doline
RDO - Dežela Celjska
Regijska TZ SAŠKA
Sofinanciranje turističnih prireditev
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Tržnica

402099

Drugi splošni material in storitve

402511

Tekoèe vzdrževanje druge opreme

41200057

Cvetlièna tržnica

420299

Nakup druge opreme in napeljav

04023

Veljavni plan
2016

TIC - turistično informacijski center

0,00

20.000,00

20.000,00

100,00

16.320,00

22.860,00

17.160,00

75,07

16.320,00

22.860,00

17.160,00

75,07

1.170,00

1.220,00

1.220,00

100,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

100,00

50,00

100,00

100,00

100,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

1.400,00

2.900,00

2.900,00

100,00

598,00

700,00

700,00

100,00

0,00

400,00

400,00

100,00

802,00

800,00

800,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

910,00

1.700,00

1.000,00

58,82
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

402099

Drugi splošni material in storitve

910,00

1.000,00

1.000,00

100,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

700,00

0,00

0,00

2.840,00

2.040,00

2.040,00

100,00

2.840,00

2.040,00

2.040,00

100,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

04044
402099
04052
430200
15
1502
15029001
05002

Promocija občine
Drugi splošni material in storitve
Lovski dom Golava
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

0,00

5.000,00

0,00

0,00

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠÈINE

536.791,62

345.700,00

313.300,00

90,63

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

514.541,62

325.700,00

293.300,00

90,05

10.448,70

13.400,00

13.400,00

100,00

698,70

900,00

900,00

100,00
100,00

Zbiranje in ravnanje z odpadki
Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki

4029991

Sanacija èrnih odlagališè

400,00

400,00

400,00

4029992

Ravnanje s komunalnimi odpadki

298,70

500,00

500,00

100,00

9.750,00

9.500,00

9.500,00

100,00

9.750,00

9.500,00

9.500,00

100,00

0,00

3.000,00

3.000,00

100,00
100,00

05004
431100
05005
431100
15029002
05006

Simbio - pogodba o poslovnem najemu
Investicijski transferi javnin podj. ki so v lasti države, o
Deponija Ložnica
Investicijski transferi javnin podj. ki so v lasti države, o
Ravnanje z odpadno vodo
Kanalizacija

402099

Drugi splošni material in storitve

402799

Druge odškodnine in kazni

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

4135004

Vodenje investicij

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420804

Naèrti in druga projektna dokumentacija

05012

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

0,00

3.000,00

3.000,00

504.092,92

312.300,00

279.900,00

89,63

324.021,92

126.400,00

106.400,00

84,18

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00

41.500,00

1.000,00

1.000,00

100,00

107.535,92

1.000,00

1.000,00

100,00

900,00

300,00

300,00

100,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

171.000,00

120.000,00

100.000,00

83,33

686,00

700,00

700,00

100,00

178.071,00

11.300,00

9.400,00

83,19

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem

163.750,00

0,00

0,00

0,00

4135001

VOdenje poslovnih knjig

1.611,00

1.300,00

1.300,00

100,00

4135002

Vodenje katastra

4.898,26

5.000,00

3.100,00

62,00

Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

7.811,74

5.000,00

5.000,00

100,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

166,67

2.000,00

3.000,00

5.000,00

166,67

4135003
05014
411999

Sofinanciranje MKČN
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
05015
410000
1504
15049001
05013
420401
16

Subvencije JKP
Subvencioniranje cen javnim podjetjem
Upravljanje in nadzor vodnih virov
Naèrtovanje, varstvo in urejanje voda
Protipoplavni ukrepi
Novogradnje
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003
06012
420804
1603
16039001

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko naèrtovanje
Prostorski plan
Naèrti in druga projektna dokumentacija
Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

0,00

171.600,00

159.100,00

92,72

0,00

171.600,00

159.100,00

92,72

22.250,00

20.000,00

20.000,00

100,00

22.250,00

20.000,00

20.000,00

100,00

22.250,00

20.000,00

20.000,00

100,00

22.250,00

20.000,00

20.000,00

100,00

315.593,17

584.551,47

354.151,47

60,59

12.500,00

30.000,00

10.000,00

33,33

12.500,00

30.000,00

10.000,00

33,33

12.500,00

30.000,00

10.000,00

33,33

12.500,00

30.000,00

10.000,00

33,33

95.318,89

263.551,47

156.151,47

59,25

81.107,42

227.500,00

125.100,00

54,99

66.735,42

218.200,00

118.200,00

54,17

402099

Drugi splošni material in storitve

4.536,00

4.200,00

4.200,00

100,00

4135004

Vodenje investicij

1.500,00

6.000,00

6.000,00

100,00

420401

Novogradnje

0,00

150.000,00

50.000,00

33,33

420501

Obnove

53.035,42

50.000,00

50.000,00

100,00
100,00

06013

420804
06016

Vodovod

Naèrti in druga projektna dokumentacija
Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

7.664,00

8.000,00

8.000,00

14.372,00

9.300,00

6.900,00

74,19

4135001

VOdenje poslovnih knjig

1.210,00

1.300,00

1.300,00

100,00

4135002

Vodenje katastra

2.750,00

3.000,00

2.600,00

86,67

4135003

Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

6.122,00

5.000,00

3.000,00

60,00

Vodenje investicij

4.290,00

0,00

0,00

0,00

7.711,47

9.051,47

9.051,47

100,00

7.711,47

9.051,47

9.051,47

100,00

4135004
16039002
04018

Urejanje pokopališè in pogrebna dejavnost
Vzdrževanje in urejanje pokopališč

402204

Odvoz smeti

2.400,00

2.400,00

2.400,00

100,00

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

3.200,00

3.500,00

3.500,00

100,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

151,47

151,47

151,47

100,00

420501
16039003
06020

Obnove
Objekti za rekreacijo
Športna in otroška igrišča

1.960,00

3.000,00

3.000,00

100,00

0,00

20.000,00

15.000,00

75,00

0,00

20.000,00

15.000,00

75,00
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Vrstni red: *

Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišèa

0,00

15.000,00

10.000,00

66,67

420401

Novogradnje

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,00

3.000,00

3.500,00

3.500,00

100,00

3.000,00

3.500,00

3.500,00

100,00

16039004
06019
402099
16039005
04025
402099
1605
16059002
06005

Praznièno urejanje naselij
Praznična okrasitev in izobešanje zastav
Drugi splošni material in storitve
Druge komunalne dejavnosti
Plakatiranje
Drugi splošni material in storitve
Spodbujanje stanovanjske gradnje
Spodbujanje stanovanjske gradnje
Prodaja, nakup in prenos stanovanj

3.000,00

3.500,00

3.500,00

100,00

64.874,28

96.000,00

101.100,00

105,31

15.650,00

38.250,00

38.250,00

100,00

8.650,00

1.350,00

1.350,00

100,00

250,00

250,00

250,00

100,00

2.300,00

1.000,00

1.000,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

402934

Plaèila storitev DURS

600,00

100,00

100,00

100,00

420001

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

5.500,00

0,00

0,00

0,00

Rezervni sklad za vzdrževanje stanovanj

7.000,00

8.900,00

8.900,00

100,00

4093001

Sredstva proraè.sklada - Sipro

4.000,00

5.650,00

5.650,00

100,00

4093002

Sredstva proraè. sklada - Virant

3.000,00

3.250,00

3.250,00

100,00

0,00

28.000,00

28.000,00

100,00

0,00

28.000,00

28.000,00

100,00

49.224,28

57.750,00

62.850,00

108,83

28.090,28

23.500,00

23.600,00

100,43

590,28

600,00

600,00

100,00
100,00

06006

06021
420402
16059003
06003

Izgradnja stanovanj
Rekonstrukcije in adaptacije
Drugi programi na stanovanjskem podroèju
Sipro Žalec

402099

Drugi splošni material in storitve

402501

Tekoèe vzdrževanje stanovanjskih objektov

4.100,00

2.000,00

2.000,00

402599

Drugi izdatki za tekoèe vzdrževanje in zavarovanje

10.500,00

10.000,00

10.000,00

100,00

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

11.900,00

9.900,00

10.000,00

101,01

21.050,00

31.250,00

36.250,00

116,00

420500
06004

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Virant Žalec

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.300,00

4.000,00

2.000,00

50,00

402501

Tekoèe vzdrževanje stanovanjskih objektov

2.500,00

7.500,00

7.500,00

100,00

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

1.900,00

3.350,00

3.350,00

100,00

402599

Drugi izdatki za tekoèe vzdrževanje in zavarovanje

4.700,00

5.900,00

5.900,00

100,00
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Vrstni red: *

Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto

Veljavni plan
2016

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06009
402999
1606
16069001
06011

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

500,00

500,00

500,00

100,00

8.150,00

10.000,00

17.000,00

170,00

Vknjiženje etažne lastnine

84,00

3.000,00

3.000,00

100,00

Drugi operativni odhodki

84,00

3.000,00

3.000,00

100,00

142.900,00

195.000,00

86.900,00

44,56

Upravljanje in razpolaganje z zemljišèi (javno dobro, kmetijska, gozdn
Urejanje obèinskih zemljišè
Ureditev zemljišč

107.900,00

80.000,00

56.900,00

71,13

107.900,00

80.000,00

56.900,00

71,13

5.561,00

7.500,00

8.000,00

106,67

600,00

1.000,00

1.000,00

100,00

83.839,00

5.000,00

2.000,00

40,00
75,00

402099

Drugi splošni material in storitve

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

4029201

Notarske storitve

0,00

4.000,00

3.000,00

4029202

Odvetniške storitve - denacionalizacija

0,00

46.000,00

25.000,00

54,35

402944

Dajatve na podroèju odmerjenih odloèb DURS

298,00

500,00

500,00

100,00

17.602,00

16.000,00

17.400,00

108,75

35.000,00

115.000,00

30.000,00

26,09

Nakup zemljišč

35.000,00

115.000,00

30.000,00

26,09

Nakup zemljišè

35.000,00

115.000,00

30.000,00

26,09

49.000,00

49.000,00

49.000,00

100,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

100,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

100,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

100,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

100,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

100,00

303.941,99

241.360,29

199.774,29

82,77

31.010,00

47.000,00

17.000,00

36,17

20.500,00

40.500,00

500,00

1,23

20.500,00

500,00

500,00

100,00

420400
16069002
06010
420600
17

Priprava zemljišèa
Nakup zemljišè

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707
17079001
10006
413105
17079002
07001
413302
18

Drugi programi na podroèju zdravstva
Nujno zdravstveno varstvo
Zdravstveno varstvo brezposelnih
Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plaèujejo obèine
Mrliško ogledna služba
Mrliško ogledna služba
Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802
18029001
08014

Ohranjanje kulturne dedišèine
Nepremièna kulturna dedišèina
Vzdrževanje spominskih in drugih obeležij

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

08029

Obnova Režajeve domačije in revit. muzejske zbirke

500,00

500,00

500,00

100,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00
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Vrstni red: *

Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
420402
18029002

Rekonstrukcije in adaptacije
Premièna kulturna dedišèina

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

0,00

40.000,00

0,00

0,00

10.510,00

6.500,00

16.500,00

253,85
253,85

10.510,00

6.500,00

16.500,00

402001

Èistilni material in storitve

300,00

300,00

300,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

402200

Elektrièna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203

Voda in komunalne storitve

402500

Tekoèe vzdrževanje poslovnih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

412000

Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam

420099

Nakup drugih zgradb in prostorov

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

08028

1803
18039001

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

Programi v kulturi
Knjižnièarstvo in založništvo

400,00

400,00

400,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

110,00

200,00

200,00

100,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

300,00

300,00

300,00

100,00

300,00

300,00

300,00

100,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

234.621,99

154.490,29

142.904,29

92,50

49.222,00

57.876,00

57.706,00

99,71

45.101,00

52.876,00

52.706,00

99,68

413300

Tekoèi transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za

27.055,00

34.207,00

34.207,00

100,00

413301

Tekoèi transf.v jav.zavode in druge izvajal.jav.služb-sr.za

3.866,00

4.819,00

4.819,00

100,00

413302

Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za

6.100,00

5.670,00

5.500,00

97,00

41330206

Tekoèi transfer v JZ - knjige

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

4133024

Tekoèi transferi - nastopi, prireditve

2.900,00

3.000,00

3.000,00

100,00

08006

413310
08030
402099
18039003
08009

Dejavnost medobčinske splošne knjižnice

Tekoèi transferi v JZ - prem.kol.dod.pokoj.zav.
Knjige
Drugi splošni material in storitve
Ljubiteljska kultura
Dotacije kulturnim društvom

412000

Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam

41200033

Pihalni orkester Prebold

431000

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov

08010
413200
18039004

Sklad ljubiteljseke kulturne dejavnosti
Tekoèi transferi v druge javne zavode in agencije
Mediji in avdiovizualna kultura

180,00

180,00

180,00

100,00

4.121,00

5.000,00

5.000,00

100,00

4.121,00

5.000,00

5.000,00

100,00

52.417,00

21.750,00

21.750,00

100,00

50.667,00

20.000,00

20.000,00

100,00

11.667,00

11.000,00

11.000,00

100,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

100,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

100,00

31.000,00

30.700,00

30.700,00

100,00
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
08016
402006
402903
08017
413302
08031
402099
18039005
08007

Radio in televizija
Stroški oglaševalskih storitev
Plaèila za delo preko študentskega servisa
Časopis Utrip Savinjske doline
Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za
Kino (o)živi
Drugi splošni material in storitve
Drugi programi v kulturi
Občinska knjižnica Prebold

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

100,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

23.700,00

23.700,00

23.700,00

100,00

23.700,00

23.700,00

23.700,00

100,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

101.982,99

44.164,29

32.748,29

74,15

26.780,00

27.864,29

25.948,29

93,12

800,00

800,00

800,00

100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

100,00

731,29

731,29

731,29

100,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

100,00

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

402099

Drugi splošni material in storitve

402500

Tekoèe vzdrževanje poslovnih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

413300

Tekoèi transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za

11.000,00

11.000,00

11.000,00

100,00

413302

Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za

9.400,00

8.083,00

8.167,00

101,04
50,00

420246
08012

Nakup opreme za knjižnice
Dvorana Prebold

1.598,71

4.000,00

2.000,00

17.261,59

16.300,00

6.800,00

41,72

1.000,00

500,00

500,00

100,00
100,00

402001

Èistilni material in storitve

402099

Drugi splošni material in storitve

600,00

600,00

600,00

402200

Elektrièna energija

670,00

650,00

650,00

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.460,00

3.000,00

3.500,00

116,67

402203

Voda in komunalne storitve

150,00

150,00

150,00

100,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

131,59

150,00

150,00

100,00

402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

08027
420401
1804
18049001
08020
412000
08024

Rek. in doz. vrtca in knjižnica Prebold - III.faza
Novogradnje
Podpora posebnim skupinam
Programi veteranskih organizacij
Dotacije veteranskim društvom
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Srečanje veteranskih društev

1.250,00

1.250,00

1.250,00

100,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

57.941,40

0,00

0,00

0,00

57.941,40

0,00

0,00

0,00

5.850,00

5.800,00

5.800,00

100,00

3.950,00

3.900,00

3.900,00

100,00

1.130,00

1.200,00

1.200,00

100,00

1.130,00

1.200,00

1.200,00

100,00

2.820,00

2.700,00

2.700,00

100,00
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
402099
18049004
08021
412000
1805
18059001
08001

Drugi splošni material in storitve
Programi drugih posebnih skupin
Dotacije upokojenskim društvom
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Šport in prostoèasne aktivnosti
Programi športa
Športna zveza Prebold

4020991

Drugi splošni material in storitve - promocija

412000

Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam

08005
402504
18059002
09013
412000
19

Športni objekti in naprave
Zavarovalne premije za objekte
Programi za mladino
Počitniške aktivnosti
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001
09001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci
OŠ Prebold - OE Vrtec

402099

Drugi splošni material in storitve

411921

Plaèilo razlike med ceno prog. v vrtcih in plaèili staršev

41192102

Razlika v ceni (razlika do normativa, odpravnine,...)

413300
413302

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

2.820,00

2.700,00

2.700,00

100,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

100,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

100,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

100,00

32.460,00

34.070,00

34.070,00

100,00

26.460,00

28.070,00

28.070,00

100,00

26.400,00

28.000,00

28.000,00

100,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

22.400,00

28.000,00

28.000,00

100,00

60,00

70,00

70,00

100,00

60,00

70,00

70,00

100,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

1.151.073,16

1.072.032,00

1.025.923,00

95,70

751.012,36

761.130,00

761.380,00

100,03

751.012,36

761.130,00

761.380,00

100,03

663.012,36

676.130,00

676.380,00

100,04

500,00

0,00

0,00

0,00

593.563,61

615.000,00

615.000,00

100,00

37.000,00

30.400,00

30.400,00

100,00

Tekoèi transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za

8.290,00

5.330,00

5.380,00

100,94

Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za

2.100,00

4.300,00

4.300,00

100,00

4133022

Tekoèi transferi - letovanje otrok

4.500,00

4.600,00

4.700,00

102,17

4133023

Tekoèi transfer - obdaritev otrok

2.900,00

3.000,00

3.100,00

103,33

4133024

Tekoèi transferi - nastopi, prireditve

1.400,00

1.500,00

1.500,00

100,00

413310

Tekoèi transferi v JZ - prem.kol.dod.pokoj.zav.

1.500,00

4.000,00

4.000,00

100,00

4323003

Investicijski transfer JZ - za opremo

5.443,53

3.000,00

3.000,00

100,00

4323004

Investicijski transfer - za vzdrževanje

5.815,22

5.000,00

5.000,00

100,00

88.000,00

80.000,00

80.000,00

100,00

88.000,00

80.000,00

80.000,00

100,00

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

09003
411921
09027

Drudi vrtci izven območja občine Prebold
Plaèilo razlike med ceno prog. v vrtcih in plaèili staršev
Investicije VRTEC
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
420402
1903
19039001
09006
402099

Veljavni plan
2016
Rekonstrukcije in adaptacije

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo
Osnovna šola Prebold
Drugi splošni material in storitve

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

299.306,80

214.438,00

168.229,00

78,45

289.785,80

202.548,00

157.534,00

77,78

283.135,80

141.138,00

141.124,00

99,99

295,00

0,00

0,00

0,00

413300

Tekoèi transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za

25.000,00

21.725,00

21.785,00

100,28

41330201

Tekoèi transfer v JZ - dvanajstina

85.000,00

85.000,00

85.000,00

100,00

41330202

Tekoèi transfer v JZ - realizacija

9.790,00

5.933,00

6.009,00

101,28

41330203

Tekoèi transferi v JZ - dodatni programi

5.000,00

5.500,00

5.500,00

100,00

41330204

Tekoèi transfer v JZ - tekmovanja, nagrade

2.000,00

2.400,00

2.450,00

102,08

413310

Tekoèi transferi v JZ - prem.kol.dod.pokoj.zav.

100,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

4323003
4323004
09010
413302
09011
413302
09022
413302
09026
420402
19039002

160,00

80,00

80,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

Investicijski transfer JZ - za opremo

11.390,80

17.500,00

17.300,00

98,86

Investicijski transfer - za vzdrževanje

4.500,00

3.000,00

3.000,00

100,00

1.100,00

810,00

810,00

100,00

Logoped
Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za
Osnovna šola Glazija
Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za
Waldorfska šola
Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za
Investicije OŠ Prebold
Rekonstrukcije in adaptacije
Glasbeno šolstvo

1.100,00

810,00

810,00

100,00

2.400,00

2.300,00

2.300,00

100,00

2.400,00

2.300,00

2.300,00

100,00

3.150,00

3.300,00

3.300,00

100,00

3.150,00

3.300,00

3.300,00

100,00

0,00

55.000,00

10.000,00

18,18

0,00

55.000,00

10.000,00

18,18

9.521,00

11.890,00

10.695,00

89,95
89,95

9.521,00

11.890,00

10.695,00

413300

Tekoèi transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za

8.114,00

10.890,00

9.695,00

89,03

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

1.407,00

1.000,00

1.000,00

100,00

3.024,00

3.024,00

3.024,00

100,00

3.024,00

3.024,00

3.024,00

100,00

3.024,00

3.024,00

3.024,00

100,00

09009

1905
19059001
09012
413200
1906
19069001

Glasbena šola "Risto Savin" Žalec

Drugi izobraževalni programi
Izobraževanje odraslih
Izobraževanje odraslih
Tekoèi transferi v druge javne zavode in agencije
Pomoèi šolajoèim
Pomoèi v osnovnem šolstvu

3.024,00

3.024,00

3.024,00

100,00

97.730,00

93.440,00

93.290,00

99,84

97.730,00

93.440,00

93.290,00

99,84
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
09004
411900
09005
411900
09008

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

Regresiranje prevozov - Pemi

77.000,00

72.000,00

72.000,00

100,00

Regresiranje prevozov v šolo

77.000,00

72.000,00

72.000,00

100,00

Regresiranje ostalih prevozov

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

Regresiranje prevozov v šolo

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

11.430,00

12.040,00

11.790,00

97,92

II. Osnovna šola Žalec

411903

Regresiranje prehrane uèencev in dijakov

1.600,00

2.080,00

2.080,00

100,00

413302

Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za

8.280,00

8.780,00

8.810,00

100,34

Investicijski transferi javnim zavodom

1.550,00

1.180,00

900,00

76,27

2.300,00

2.400,00

2.500,00

104,17

2.300,00

2.400,00

2.500,00

104,17

221.682,86

211.310,00

211.310,00

100,00

9.972,86

10.000,00

10.000,00

100,00

9.972,86

10.000,00

10.000,00

100,00

9.972,86

10.000,00

10.000,00

100,00

9.972,86

10.000,00

10.000,00

100,00

211.710,00

201.310,00

201.310,00

100,00

52.700,00

52.900,00

52.900,00

100,00

2.700,00

2.900,00

2.900,00

100,00

432300
09015
413302
20

Šola v naravi
Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za
SOCIALNO VARSTVO

2002
20029001
10005
411103
2004
20049002
10001
411909
10004
411922

Varstvo otrok in družine
Drugi programi v pomoè družini
Enkratne pomoči ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka
Izvajanje programov socialnega varstva
Socialno varstvo invalidov
Varstveno delovni centri
Regresiranje oskrbe v domovih
Družinski pomočnik
Izplaèila družinskemu pomoèniku

2.700,00

2.900,00

2.900,00

100,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00

20049003

Socialno varstvo starih

114.458,00

108.500,00

108.500,00

100,00

10002

Domovi za starejše

97.300,00

90.500,00

90.500,00

100,00

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

392,68

500,00

500,00

100,00

4119091

Dom Nine Pokorn

18.718,29

15.000,00

15.000,00

100,00

4119093

Dom upokojencev Polzela

12.242,61

11.000,00

11.000,00

100,00

41190978

Zavod Svetega Cirilain Motoda

5.500,00

5.700,00

5.700,00

100,00

41190979

Dom Lipa

2.432,87

2.500,00

2.500,00

100,00

41190981

Zavod Sv. Rafaela

8.200,00

8.000,00

8.000,00

100,00

41190982

Dom ob Savinji Celje

3.500,00

3.700,00

3.700,00

100,00

41190984

Center za varstvo in delo Golovec

9.927,59

9.800,00

9.800,00

100,00

41190985

Dom Prebold

28.615,83

26.000,00

26.000,00

100,00
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Občina Prebold

Od januar 2016
Do november 2016

Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

41190987

Pegazov dom

6.007,63

6.300,00

6.300,00

100,00

41190988

Labrechtov dom Slov. konjice

1.515,93

2.000,00

2.000,00

100,00

41190989
10003
411999
20049004
10007

Deos Gornji Grad
Pomoč družini na domu
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Socialno varstvo materialno ogroženih
Pomoč brezposelnim

402903

Plaèila za delo preko študentskega servisa

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

10009
411920
10012
412000
10013
412000
10014
411999
10016
402099
20049006
08019

Subvencioniranje stanarin
Subvencioniranje starin
Društvo regionalna varna hiša
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Materinski dom Celje
Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam
Pogrebni stroški
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Srečanje starostnikov
Drugi splošni material in storitve
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Dotacije društvom s področja socialnega varstva

246,57

0,00

0,00

0,00

17.158,00

18.000,00

18.000,00

100,00

17.158,00

18.000,00

18.000,00

100,00

39.182,00

34.540,00

34.540,00

100,00

16.000,00

14.000,00

14.000,00

100,00

14.995,00

13.000,00

13.000,00

100,00

1.005,00

1.000,00

1.000,00

100,00

16.243,00

15.000,00

15.000,00

100,00

16.243,00

15.000,00

15.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

540,00

540,00

540,00

100,00

540,00

540,00

540,00

100,00

3.599,00

2.000,00

2.000,00

100,00

3.599,00

2.000,00

2.000,00

100,00

1.800,00

2.000,00

2.000,00

100,00

1.800,00

2.000,00

2.000,00

100,00

5.370,00

5.370,00

5.370,00

100,00

5.370,00

5.370,00

5.370,00

100,00

412000

Tekoèi transferi neprof. org. in ustanovam

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

41200056

Obmoèno združenje RK žalec

2.370,00

2.370,00

2.370,00

100,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

100,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

100,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

100,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

100,00

19.500,00

20.000,00

20.000,00

100,00

62.620,00

55.000,00

55.000,00

100,00

47.620,00

40.000,00

40.000,00

100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201
22019001
06008
403101
23

Servisiranje javnega dolga
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proraèuna - domaèe zado
Kredit - obresti od kreditov
Plaèila obresti od dolgoroè.kreditov-poslovnim bankam
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302
23029001
10015

Posebna proraèunska rezerva in programi pomoèi v primerih nesreè
Rezerva obèine
Rezerva
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Občina Prebold
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Do november 2016
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3312 Prebold

PREDLOG PRORAČUNA 2018
PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto
409100
23029002
04014
402503
2303
23039001
01030
409000
4001

Proraèunska rezerva
Posebni programi pomoèi v primerih nesreè
Sanacije po naravnih nesrečah
Tekoèe vzdrževanje drugih objektov
Splošna proraèunska rezervacija
Splošna proraèunska rezervacija
Rezerva
Splošna proraèunska rezervacija
OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003
10039001
04017

Aktivna politika zaposlovanja
Poveèanje zaposljivosti
Javna dela - plače delavcev

Veljavni plan
2016

Plan 2017

Plan 2018 Indeks 2018/2017

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

32.620,00

25.000,00

25.000,00

100,00

32.620,00

25.000,00

25.000,00

100,00

32.620,00

25.000,00

25.000,00

100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00
100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

135.832,09

119.260,00

118.760,00

99,58

31.658,40

35.990,00

35.990,00

100,00

31.658,40

35.990,00

35.990,00

100,00

31.658,40

35.990,00

35.990,00

100,00

31.658,40

35.990,00

35.990,00

100,00

400000

Osnovne plaèe

22.600,00

25.000,00

25.000,00

100,00

400100

Regres za letni dopust

1.449,73

2.380,00

2.380,00

100,00

400202

Povraèilo stroškov prehrane med delom

2.000,00

2.300,00

2.300,00

100,00

400203

Povraèila stroškov prevoza na delo in iz dela

300,00

300,00

300,00

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.050,00

3.500,00

3.500,00

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.800,00

2.000,00

2.000,00

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

150,00

160,00

160,00

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

20,00

20,00

20,00

100,00

401300

Prispevek za porodniško varstvo

402902

Plaèila po pogodbah o delu

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039003
04015

30,00

30,00

30,00

100,00

258,67

300,00

300,00

100,00

104.173,69

83.270,00

82.770,00

99,40

Komunalna dejavnost

104.173,69

83.270,00

82.770,00

99,40

Objekti za rekreacijo

104.173,69

83.270,00

82.770,00

99,40

53.826,43

27.600,00

27.100,00

98,19

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

500,00

500,00

500,00

100,00

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

402099

Drugi splošni material in storitve

402100

Uniforme in službena obleka

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

1.100,00

1.100,00

1.100,00

100,00

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

7.400,00

5.400,00

5.400,00

100,00
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Veljavni plan
2016

Plan 2017
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402511

Tekoèe vzdrževanje druge opreme

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

402602

Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

1.900,00

2.100,00

2.100,00

100,00

402799

Druge odškodnine in kazni

100,00

420103

Nakup tovornjakov in kombijev

420230

250,00

2.000,00

2.000,00

25.690,76

0,00

0,00

0,00

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

1.000,00

1.500,00

1.000,00

66,67

420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišèa

5.985,67

0,00

0,00

0,00

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00
100,00

420402
04016

Rekonstrukcije in adaptacije
Bazen Prebold

1.500,00

1.500,00

1.500,00

35.982,46

34.480,00

34.480,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

5.348,73

8.500,00

8.500,00

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

6.500,00

6.500,00

6.500,00

100,00

402503

Tekoèe vzdrževanje drugih objektov

1.138,85

1.200,00

1.200,00

100,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

706,74

780,00

780,00

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

420202

Nakup raèunalnikov in programske opreme

1.041,27

500,00

500,00

100,00

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

4205003

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - BAZEN

04043

Režijski obrat - plače delavcev

1.101,05

1.000,00

1.000,00

100,00

14.145,82

10.000,00

10.000,00

100,00

14.364,80

21.190,00

21.190,00

100,00
100,00

400000

Osnovne plaèe

10.300,00

15.000,00

15.000,00

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

300,00

500,00

500,00

100,00

400100

Regres za letni dopust

860,00

1.200,00

1.200,00

100,00

400202

Povraèilo stroškov prehrane med delom

1.000,00

1.400,00

1.400,00

100,00

400203

Povraèila stroškov prevoza na delo in iz dela

0,00

150,00

150,00

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.000,00

1.500,00

1.500,00

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

746,00

1.100,00

1.100,00

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

60,00

100,00

100,00

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

10,00

20,00

20,00

100,00

401300

Prispevek za porodniško varstvo

20,00

20,00

20,00

100,00

401500

Premije kolektivnega dod.pok.zav. na podlagi ZKDPZJU

54,00

100,00

100,00

100,00

402402

Stroški prevoza v državi

SKUPAJ:

14,80

100,00

100,00

100,00

4.206.107,71

4.361.415,65

3.793.880,65

86,99

GRAD d.d.
Ime poročila: last_bi_gen_p_0033

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil/a: Katarina Jesenek
Izpis pripravljen 12.12.2016 ob 10:53:48
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IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Pregled načrtov razvojnih programov

Proračun občine Prebold za leto 2018
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4000
04

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

OBČINSKA UPRAVA

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

1.080.300

694.900

702.500

702.500

0

138.139

30.000

15.000

10.000

10.000

0

138.139

30.000

15.000

10.000

10.000

0

138.139

30.000

15.000

10.000

10.000

0

136.139

20.000

5.000

0

0

0

40.070
96.069

0
20.000

0
5.000

0
0

0
0

0
0

2.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

2.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

38.174

4.500

0

0

0

0

38.174

4.500

0

0

0

0

38.174

4.500

0

0

0

0

38.174

4.500

0

0

0

0

38.174

4.500

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

368.559

158.500

24.500

16.000

16.000

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

368.559

158.500

24.500

16.000

16.000

0

2.629

500

500

1.000

1.000

0

2.629

500

500

1.000

1.000

0

2.629

500

500

1.000

1.000

0

365.931

158.000

24.000

15.000

15.000

0

47.913

8.000

9.000

0

0

0

47.913

8.000

9.000

0

0

0

318.018

150.000

15.000

15.000

15.000

0

318.018

150.000

15.000

15.000

15.000

0

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB174-09-0009 Obnova zdravstvene postaje Prebold

161.139 01.08.2010

01.09.2019

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-16-0002 Celostna prenova Doma krajanov Šešče

42.000 01.02.2016

30.11.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB174-09-0011 Nakup opreme - občinska uprava

42.674 15.01.2010

30.11.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

07

Leto 2018

5.407.198

0403

06

v EUR
Pred L. 2018

0703
07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB174-09-0014 Nakup zaščitne oprem za člane štaba in enote CZ

5.629 01.04.2011

31.07.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB174-09-0015 Sof.nakupa zaščitne opreme za člane enot PGD

64.913 01.06.2011

15.06.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-09-0016 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme

513.018 01.05.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Prebold - Predlog proračuna

30.06.2021
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
11

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

0

0

0

0

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

20.588

0

0

0

0

0

20.588

0

0

0

0

0

20.588

0

0

0

0

0

20.588

0

0

0

0

0

2.611.429

475.000

330.000

330.000

330.000

0

2.611.429

475.000

330.000

330.000

330.000

0

2.457.360

465.000

320.000

320.000

320.000

0

583.365

0

0

0

0

0

583.365

0

0

0

0

0

1.618.995

420.000

320.000

320.000

320.000

0

1.618.995

420.000

320.000

320.000

320.000

0

205.000

45.000

0

0

0

0

205.000

45.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

154.070

10.000

10.000

10.000

10.000

0

154.070

10.000

10.000

10.000

10.000

0

154.070

10.000

10.000

10.000

10.000

0

7.300

1.000

0

0

0

0

7.300

1.000

0

0

0

0

7.300

1.000

0

0

0

0

2.300

1.000

0

0

0

0

2.300

1.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

643.058

120.700

100.000

120.000

120.000

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

585.609

100.700

80.000

100.000

100.000

0

585.609

100.700

80.000

100.000

100.000

0

585.609

100.700

80.000

100.000

100.000

0

585.609

100.700

80.000

100.000

100.000

0

Zemljiške operacije
20.588 01.03.2015

OB174-16-0003 Povezovalni kanal Bolska - Trnavca

30.11.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB174-09-0024 Krožišče Latkova vas

583.365 01.08.2008

01.11.2017

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-11-0019 Rekonstrukcija LC in JP

2.898.995 01.03.2012

30.11.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-16-0010 Krožišče Dolenja vas

250.000 01.01.2016

01.11.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-16-0011 Prehod za pešce Hrastje

50.000 01.01.2017

01.12.2017

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB174-10-0006 JR - novogradnje v Občini Prebold

194.070 01.08.2010

01.11.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB174-14-0008 Tržnica

3.300 01.01.2015

01.11.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-16-0012 Obnova ostrešja na lovskem domu Golava

5.000 01.02.2017

30.11.2017

PV - Lastna proračunska sredstva

15

Leto 2019

20.588

11029003

14

Leto 2018

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

13

v EUR
Pred L. 2018

1502
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB174-09-0033 Rekonstrukcije obstoječih kanalizacij

946.309 01.06.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Prebold - Predlog proračuna

30.08.2021
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1504

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB174-14-0010 Protipoplavni ukrepi

137.449 01.01.2015

30.10.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029003

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje

OB174-09-0028 Občinski prostorski načrt

98.326 01.03.2011

01.09.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB174-11-0012 Izgradja in obnova vodovodov

712.049 01.03.2015

30.11.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB174-09-0029 Pokopališče Prebold in Marija Reka

25.255 01.01.2011

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
16039003

Objekti za rekreacijo

OB174-09-0043 Obnova Bazena

192.067 01.01.2009

30.08.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - Domači partnerji

1605
16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje
Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB174-16-0009 Izgradnja stanovanj

116.000 01.01.2017

30.11.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

OB174-09-0044 Občinska stanovanja - invest. Vzdrževanja (VIRANT)

136.086 01.04.2011

30.09.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-09-0045 Občinska stanovanja - inv. vzdrževanje (SIPRO)

86.590 01.04.2011

30.06.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1606
16069001

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Urejanje občinskih zemljišč

OB174-11-0005 Urejanje občinskih zemljišč

85.172 01.06.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Prebold - Predlog proračuna

15.12.2021

v EUR
Pred L. 2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

57.449

20.000

20.000

20.000

20.000

0

57.449

20.000

20.000

20.000

20.000

0

57.449

20.000

20.000

20.000

20.000

0

57.449

20.000

20.000

20.000

20.000

0

979.333

233.400

180.000

180.000

180.000

0

73.326

10.000

5.000

5.000

5.000

0

73.326

10.000

5.000

5.000

5.000

0

73.326

10.000

5.000

5.000

5.000

0

73.326

10.000

5.000

5.000

5.000

0

473.370

121.000

115.000

110.000

110.000

0

304.049

108.000

100.000

100.000

100.000

0

304.049

108.000

100.000

100.000

100.000

0

304.049

108.000

100.000

100.000

100.000

0

17.255

3.000

5.000

0

0

0

17.255

3.000

5.000

0

0

0

17.255

3.000

5.000

0

0

0

152.067

10.000

10.000

10.000

10.000

0

152.067

10.000

10.000

10.000

10.000

0

130.442
21.625

10.000
0

10.000
0

10.000
0

10.000
0

0
0

153.676

55.000

40.000

45.000

45.000

0

28.000

28.000

20.000

20.000

20.000

0

28.000

28.000

20.000

20.000

20.000

0

28.000

28.000

20.000

20.000

20.000

0

125.676

27.000

20.000

25.000

25.000

0

79.086

17.000

10.000

15.000

15.000

0

79.086

17.000

10.000

15.000

15.000

0

46.590

10.000

10.000

10.000

10.000

0

46.590

10.000

10.000

10.000

10.000

0

278.960

47.400

20.000

20.000

20.000

0

37.772

17.400

10.000

10.000

10.000

0

37.772

17.400

10.000

10.000

10.000

0

37.772

17.400

10.000

10.000

10.000

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
16069002

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Nakup zemljišč

OB174-09-0027 Nakup zemljišč za gradnjo

341.188 01.06.2010

30.10.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina

OB174-16-0008 Obnova Režajeve domačije in rev. muz.zbirke

55.000 01.01.2017

30.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1803

Programi v kulturi

18039005

Drugi programi v kulturi

OB174-14-0012 Dvorana Prebold

23.000 01.02.2015

30.11.2017

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-16-0005 Nakup oprem v občinski knjižnjici

13.669 01.04.2016

30.11.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB174-09-0004 Nakup opreme - Vrtec Prebold

101.198 01.02.2011

30.09.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-14-0007 Vzdrževanje Vrtec

26.500 01.01.2016

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-14-0011 Investicije v vrtec

30.395 01.03.2015

01.06.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB174-09-0006 Nakup opreme - Šola Prebold

138.406 03.02.2011

30.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-09-0007 Investicij OŠ Prebold

340.809 01.03.2011

30.11.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB174-09-0032 Obnova - OŠ Prebold

41.286 01.04.2011

30.10.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
19039002

Glasbeno šolstvo

OB174-11-0009 Glasbena šola - inv. vzd.

17.903 01.02.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

Občina Prebold - Predlog proračuna

30.11.2021

v EUR
Pred L. 2018

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

241.188

30.000

10.000

10.000

10.000

0

241.188

30.000

10.000

10.000

10.000

0

241.188

30.000

10.000

10.000

10.000

0

68.669

12.000

3.000

4.000

4.000

0

40.000

10.000

1.000

2.000

2.000

0

40.000

10.000

1.000

2.000

2.000

0

40.000

10.000

1.000

2.000

2.000

0

40.000

10.000

1.000

2.000

2.000

0

28.669

2.000

2.000

2.000

2.000

0

28.669

2.000

2.000

2.000

2.000

0

23.000

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

5.669

2.000

2.000

2.000

2.000

0

5.669

2.000

2.000

2.000

2.000

0

531.950

45.200

42.400

42.500

42.500

0

100.094

13.000

15.000

15.000

15.000

0

100.094

13.000

15.000

15.000

15.000

0

83.198

3.000

5.000

5.000

5.000

0

83.198

3.000

5.000

5.000

5.000

0

6.500

5.000

5.000

5.000

5.000

0

6.500

5.000

5.000

5.000

5.000

0

10.395

5.000

5.000

5.000

5.000

0

10.395

5.000

5.000

5.000

5.000

0

424.604

31.300

26.500

26.500

26.500

0

412.201

30.300

25.000

25.000

25.000

0

91.106

17.300

10.000

10.000

10.000

0

91.106

17.300

10.000

10.000

10.000

0

300.809

10.000

10.000

10.000

10.000

0

300.809

10.000

10.000

10.000

10.000

0

20.286

3.000

5.000

5.000

5.000

0

20.286

3.000

5.000

5.000

5.000

0

12.403

1.000

1.500

1.500

1.500

0

12.403

1.000

1.500

1.500

1.500

0

12.403

1.000

1.500

1.500

1.500

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1906

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Pomoči šolajočim

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Po L. 2021

900

900

1.000

1.000

0

7.252

900

900

1.000

1.000

0
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V.

OBRAZLOŽITVE
1. Splošnega dela
2. Posebnega dela
3. Kadrovski načrt

V. 1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
UVOD
Zakon o javnih financah (ZJF) je temeljni sistemski zakon, ki ureja upravljanje
javnofinančnih izdatkov. Predpisuje celovito urejanje javnofinančnih izdatkov in enotno
urejanje vseh nosilcev javnega financiranja.
ZJF velja za državo, občine, javne sklade, javne zavode in agencije, katerih ustanoviteljice so
država ali občine, tudi ZZZS in ZPIZ. Naštete osebe javnega prava so subjekti, ki spadajo v
širši sektor države. Zakon ureja tudi druge pravne osebe, ki spadajo v javni sektor.
ZJF ureja za državo in občine (neposredne uporabnike proračuna):
- pripravo in sestavo državnega in občinskih proračunov
- izvrševanje državnega proračuna in občinskih proračunov
- upravljanje premoženja države in občin
- zadolževanje in poroštva države in občin ter upravljanje njihovih dolgov
- računovodstvo
- zaključni račun ter
- proračunski nadzor.
V ZJF so za neposredne in posredne uporabnike proračuna, torej za ves sektor država,
vpeljane enotne rešitve – temeljna načela in metodologije ter postopki (na primer priprava
finančnih načrtov in letnih poroči, upravljanje denarnih sredstev), ki vodijo k enotni pravni
urejenosti sistema javnih financ. Vse našteto omogoča večjo preglednost tega področja in zato
boljše vladno upravljanje javnih financ kot celote.
Proračun občine se pripravlja in izvršuje vsako leto (torej periodično), zato obstaja sosledje
(zaporedje) korakov, ki se izvajajo vsako leto.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in
drugi izdatki občine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa obseg
po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih
programih, podprogramih, projektih. Ključna sta splošni in posebni del proračuna. Tretji del
proračunskih dokumentov predstavlja načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o
proračunu so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov.
Občinski svet skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti sprejema tudi letni načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
Proračunski uporabniki se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike
proračunskih sredstev.
Neposredni proračunski uporabniki so:
- občinski svet
- nadzorni odbor
- župan
- občinska uprava.
Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar
morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno sklepati pogodb
o financiranju dejavnosti.
Posredni proračunski uporabniki so:
agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi organi delno
ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Posredni proračunski uporabniki se financirajo iz
proračuna na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Posredni
proračunski uporabniki morajo občini posredovati programe dela in predloge finančnih
načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.
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Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine in
podprta z računalniško aplikacijo, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi
proračuni in tudi državnim proračunom.
Proračun države in občine je tako sestavljen iz
1. Splošnega dela
2. Posebnega dela
3. Načrta razvojnih programov
1. Splošni del proračuna je sestavljen iz:
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb ter
Račun financiranja
2. Posebni del proračuna mora biti obvezno sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih
proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programski
klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljajo sredstva in kdo jih
porablja (kateri proračunski uporabnik).
Posebni del proračuna je sestavljen po:
- Institucionalni (ki daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva
(katere institucije) je v posebnem delu proračuna uporabljena delitev na občinske
organe in občinsko upravo,
- Ekonomski (ki daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev, po kontih štirimestna številka in podkontih - šestmestna številka iz enotnega kontnega načrta),
- Programski (na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov se izdatki v posebnem delu razvrščajo v:
- področja proračunske porabe (PPP) (dvomestna šifra) – 21 področij
- glavne programe (GPR) (štirimestna šifra) – 61 glavnih programov
- podprograme (PPR) (osemmestna šifra) – 122 podprogramov
Na podprograme se vežejo proračunske postavke (PP) . Proračunska postavka je
del glavnega programa in prikazuje celoto aktivnosti ali projekta ali dela aktivnosti
ali projekta
iz delovnega področja neposrednega uporabnika.
Vsebino
proračunske postavke (naziv in šifro) določi vsaka občina sama. V našem
proračunu je to petmestna šifra. Vsaki proračunski postavki je potrebno določiti
tudi ekonomski namen porabe – konte).
- Funkcionalni klasifikaciji (je namenjena za poročanje državi in omogoča primerjave
na ravni države in tudi mednarodne primerjave).
3. Načrt razvojnih programov sestavljajo načrtovani proračunski izdatki v naslednjih
štirih letih, ki so razčlenjeni po:
- ukrepih in projektih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune prihodnjih let,
- in virih financiranja za celovito izvedbo.
Pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
2|8

-

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ
Zakon o financiranju občin
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakon o lokalni samoupravi
Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov
Izračun prihodkov občin za financiranje primerne porabe na osnovi znanih predpostavk
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov
Statut občine Prebold

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov na
podlagi zneska povprečnine tudi izračun primerne porabe občin. Vse postopke za pripravo in
sprejem proračuna natančneje predpisuje sistemska zakonodaja.
Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1) določa način izračuna primerne porabe
občine, prihodka iz glavarine in finančne izravnave.
Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine in je izračunana kot zmnožek
vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev občine. Za leto 2018 je znesek
primerne porabe 2.708.310 EUR
Obseg primerne porabe vsako leto ugotovi MF, elementi ki vplivajo na višino so:
- povprečnina, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog, za leto 2018 je povprečnina določena v
višini 536,00 EUR,
- število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, za izračun
se upoštevajo podatki o število prebivalcev na dan 1. januarja leta v katerem se
ugotavlja primerna poraba občine (državljani RS s stalnim prebivališčem in tujci z
izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS), število prebivalcev na dan 1.
januarja 2016, ki jih upošteva MF je 5.011 in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, število
prebivalcev starejših od 65 let in mlajših od 15 let).
Prihodek iz dohodnine
Dohodnina je določena kot vir financiranja občin.
Znesek dohodnine, ki pripada občini za leto 2018 je 2.708.310,00 EUR in je enaka višini
povprečnine, zato nam v letu 2018 ne pripada finančna izravnava.

3|8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki
obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke ter transferne
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih
občin). Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče
transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Sestavljena je po ekonomski
klasifikaciji v predpisani obliki.
I.

PRIHODKI 3.994.094 EUR

70 – DAVČNI PRIHODKI so planirani v višini 3.144.630 EUR, kar predstavlja 78,74 %
vseh prihodkov v letu 2018 in so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo
davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke
občin. Poleg tega pa zakonodaja na določenih mestih dovoljuje, da občine same definirajo
davčno obveznost z občinskimi odloki (NUZS). Davčni prihodki so razdeljeni na tri dele:
davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.
700-davki na dohodek in dobiček – dohodnina v višini 2.708.310 EUR
703-davki na premoženje 379.620 EUR
- davki na nepremičnine 299.000 EUR,
največji delež pri teh davkih je NUZS, ki je prihodek na katerega višino vpliva občina, v letu
2017 ocenjujemo da ga bomo zbrali v višini 282.000 EUR.
- davki na premičnine 510 EUR,
- davki na dediščine in darila 10.100 EUR,
- davki na promet nepremičnin 70.010 EUR.
704-domači davki na blago in storitve 56.500 EUR
- davki na posebne storitve to je davek na dobitke od iger na srečo 1.000 EUR,
- drugi davki na uporabo blaga in storitev 55.500 EUR (turistična taksa, pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda).
71 – NEDAVČNI PRIHODKI so planirani v višini 654.880 EUR, kar je 16,40% vseh
načrtovanih prihodkov. Ta kategorija prihodkov je razdeljena na pet delov in sicer: udeležba
na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni,
prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.
710-udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 495.880 EUR
- prihodki od udeležbe na dobičku načrtujemo od podjetja Sipro v približno enaki višini kot v
letu 2016 -1.800 EUR,
- prihodki od obresti od sredstev na vpogled 100 EUR
- prihodki od premoženja : najemnine za poslovne prostore - objekt Zdravstveni dom, Objekt
Šešče in objekt Bazen 20.000 EUR, najemnine za občinska stanovanja 84.000 EUR, prihodki
od drugih najemnin - načrtujemo prihodke od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo.
Občina Prebold je kot lastnica infrastrukture, le to oddala v poslovni najem JKP Žalec d.o.o.
in Simbio d.o.o. Celje. Ocenjena najemnina je v višini amortizacije 369.100 EUR, prihodki
od najemnin za grobove v višini 15.000 EUR, prihodek od najemnin za počitniški objekt v
Barbarigi v višini 600 EUR in prihodek od podeljenih koncesij v višini 5.000 EUR in
prihodke od najemnin za kmetijska zemljišča v višini 280 EUR.
711-takse in pristojbine 4.000 EUR,
- to so občinske takse, ki se plačujejo za spise in dejanja v upravnih stvareh pri upravnih
organih (potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija, komunalni prispevek,...)
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712-globe in druge denarne kazni 2.000 EUR
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga plača investitor, kadar nedovoljeno
poseže v prostor planiramo v višini 1.000 EUR
- denarne kazni za prekrške, ki jih občina namerava pridobiti od kazni za storjene prekrške na
območju občine in jih bo izrekel Medobčinski inšpektorat v višini 1.000 EUR.
713-prihodki od prodaje blaga in storitev 21.000 EUR
-to so prihodki, ki jih občina doseže s svojo dejavnostjo – plakatiranje 1.000 EUR in prihodki
od vstopnine bazen 20.000,00 EUR.
714-drugi nedavčni prihodki 132.000 EUR
- komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni
plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča. Planirani so prihodki iz
naslova komunalnega prispevka za individualne in poslovne gradnje na območju občine v
višini 100.000 EUR,
- komunalni prispevki za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 30.000 EUR,
- drugi izredni neplanirani prihodki v višini 2.000 EUR.
72 – KAPITALSKI PRIHODKI predstavljajo prihodke iz naslova prodaje občinskega
materialnega in nematerialnega premoženja, planirani so v višini 90.000 EUR, kar prestavlja
2,26% vseh prihodkov. Planirana prodaja je izkazana in obrazložena v LETNEM NAČRTU
PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE z
obrazložitvami ki je sestavni del proračuna.
720-prihodki od prodaje zgradb in osnovnih sredstev 40.000 EUR
-prihodek od kupnin od prodaje občinskega stanovanjskega fonda v višini 40.000 EUR,
podrobnejši opis je v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine.
722-prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 50.000 EUR
(glej letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine)
74 – TRANSFERNI PRIHODKI, ti prihodki zajemajo vse prihodke iz drugih javnih
blagajn, planirani so v višini 104.584 EUR, kar je 2,62% vseh prihodkov.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 104.584 EUR
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1. prihodki iz državnega proračuna za investicije 45.084 EUR
- požarna taksa 8.000 EUR
- sredstva za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 v višini 37.084 EUR
2. prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo 59.500 EUR
– sredstva za obnovo gozdnih cest 2.000 EUR
- sredstva za izvajanje programa javnih del 25.000 EUR
- sredstva za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat 1.000 EUR
-prejeta sredstva za subvencioniranje tržne najemnine – 1.500 EUR
- prejeta sredstva za sof. stroškov družinskega pomočnika – 30.000 EUR
II.

ODHODKI 3.793.881 EUR

40 – TEKOČI ODHODKI
So stroški za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost,
izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, sredstva izločena v rezerve. Tekoče
odhodke ocenjujemo na 962.047 EUR, kar je 25,36 % vseh odhodkov.
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400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 236.976 EUR
Sredstva za plače in druge izdatke zajemajo odhodke za čiste plače, regres za letni dopust,
povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela. Znesek
upošteva predvideno število zaposlenih na dan 01.01.2018 in trije zaposleni na projektu
javnih del.
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.950 EUR
Prispevki delodajalca za socialno varnost se izračunajo v višini 16,1% od bruto plač.
402 - Izdatki za blago in storitve 629.221 EUR
Za pisarniški in splošni material in storitve 98.144 EUR
Posebni material in storitve 1.400 EUR
Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij 65.410 EUR
Prevozni stroški in storitve 6.600 EUR,
Izdatke za službena potovanja 1.900 EUR,
Tekočega vzdrževanja 254.907 EUR,
Poslovne najemnine in zakupnine 25.450 EUR,
Kazni in odškodnine 5.000 EUR,
Drugih operativnih odhodkov 170.410 EUR.
403 - Plačila domačih obresti 20.000 EUR
Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 20.000 EUR so namenjena plačilu
obresti po kreditnih pogodbah z BKS Bank in NLB d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti.
409 – Rezerve 38.900 EUR
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 15.000,00 EUR in so
namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne
smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planirana višina je precej
manjša od tega limita.
Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 15.000 EUR, lahko se
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Po ZJF se sredstva proračunske rezerve lahko
izločajo do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva za posebne namene v višini 8.900 EUR so sredstva rezervnega sklada občinskih
stanovanj.
41 – TEKOČI TRANSFERI
So subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (na podlagi pogodb, odločb,
sklepov), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom in izvajalcem
javnih služb. Planiramo jih v višini 1.689.034 EUR, kar predstavlja 44,52 % vseh odhodkov v
letu 2018.
410 – Subvencije 210.100 EUR
V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere
občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali
storitve. Sredstva pa so namenjena subvencijam posameznikom na področju kmetijstva v
višini 31.000 EUR in subvencijam cen javnim podjetjem (subvencija gospodinjstvom in
nepridobitnim organizacijam za omrežnino za odvajanje in čiščenje odpadnih voda) v višini
159.100 EUR.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000.680 EUR
Večino sredstev je zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno
ekonomsko ceno v vrtcih, za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, za
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regresiranje oskrbe v domovih za starejše, za izplačila družinskim pomočnikom ter za denarne
pomoči novorojencem.
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 115.312 EUR
Sredstva so namenjena razpisom za sofinanciranje športnih društev in klubov, kulture,
socialnega varstva drugih ranljivih skupin, za financiranje političnih organizacij, na področju
zaščite in reševanje.
413 - Drugi tekoči domači transferi 362.942 EUR
Največji delež domačih transferov je tekočih transferov javnim zavodom, katerih
ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Prebold, transferi v sklade socialnega zavarovanja –
obvezno zavarovanje brezposelnih oseb, transferi v javne sklade in drugim izvajalcem.
Tekoči odhodki in transferi pomenijo zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki jih mora občina
pokrivati na podlagi različnih predpisov. Tekoči odhodki in transferi se iz leta v leto
povišujejo hitreje kot pa sredstva za primerno porabo, zato nam ostaja vse manj sredstev za
investicije. Investicije se in se bodo lahko izvajale le iz lastnih prihodkov, kreditov in
pridobljenih sredstvih na razpisih. Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo
za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je kar 69,88 %
celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot
pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih
odhodkih, ki izvirajo iz namenskih prihodkov, kar omenjen procent še povečuje.
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
So odhodki za investicije neposrednih uporabnikov. Razdeljeni so na nakup opreme in drugih
osnovnih sredstev, stroške za novogradnje in rekonstrukcije, investicijsko vzdrževanje in
obnove, nakup zemljišč, študije za izvedljivost projektov in projektno dokumentacijo.
Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Planiramo jih v
višini 937.100 EUR, kar predstavlja 24,70% vseh planiranih odhodkov.
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 937.100 EUR
Nakupu opreme je namenjeno 18.500 EUR,
Nakup drugih OS 7.000 EUR,
Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvideno 701.900 EUR,
Na investicijskem vzdrževanju in obnovah pa 130.500 EUR,
Nakupu zemljišč in naravnih bogastev 30.000 EUR,
Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu
inženiringu je namenjeno 49.200 EUR.
Podrobnejši opis in vrsta posameznih nakupov in gradenj je vidna iz priloženih načrtov
razvojnih projektov.
43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI
So nepovratna sredstva, ki za prejemnika sredstev ne pomenijo vzpostavitev finančne
obveznosti, pač pa povečajo njegovo premoženje. Planirani so v višini 205.700 EUR, kar je
5,43% odhodkov.
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki 170.500 EUR
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.200 EUR
Podrobnejši opis in vrsta posameznih transferov je vidna iz priloženih načrtov razvojnih
projektov.
Investicijski odhodki in transferi, to so vlaganja v povečanje vrednosti premoženja občine ( v
osnovna sredstva, nakup zgradb, prostorov, zemljišč).
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Je razlika med planiranimi prihodki in odhodki in znaša po predlaganem planu proračuna
za leto 2018 200.213 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov občine.
Iz priloženega računa financiranja je razvidno, da se občina v letu 2018 ne namerava
zadolžiti, zagotavlja pa sredstva za odplačilo najetih kreditov v višini 197.590 EUR
BKS – najet kredit v letu 2008 odplačilo glavnice v letu 2018 je 108.333,41
NLB – najet kredit v letu 2009 odplačilo glavnice v letu 2018 je 49.586,76
NLB – najet kredit v letu 2011 odplačilo glavnice v letu 2018 je 39.669,48).
S proračunskim presežkom se pokrije odplačilo glavnic v letu 2018 in tako je
proračun uravnotežen.
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V. 2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE PREBOLD
Proračunski uporabnik: 1000 OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov
(župan, občinski svet in delovna telesa OS ter Krajevnih odborov). V letu 2018 obsega tudi
stroške lokalnih volitev.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Ustava Republike Slovenije
- Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki jih ima zakonodajni organ v okviru političnega
sistema kot npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa
občine ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0101 – Politični sistem
0101 – Politični sistem

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (Občinski
svet, Nadzorni odbor, Župan, krajevni odbori in druga delovna telesa):
- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnih in izvršilnih organov,
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank.
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov
(župan, občinski svet in delovna telesa OS ter Krajevnih odborov). V letu 2018 obsega tudi
stroške lokalnih volitev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji v okviru
določenih nalog (obravnavanje in sprejem občinskih aktov, upravljanje s premoženjem
občine, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
občina.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih
delovnih teles,
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-

sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov,
skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019001 – Dejavnost občinskega sveta

Podprogram

Opis podprograma
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine. Občinski svet Občine Prebold šteje 15 članov (svetnikov) ima Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanje in 6 stalnih delovnih teles (Odbor za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbor za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti, Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu ter Statutarno pravno komisijo.)
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava RS
- Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Statut Občine Prebold
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Prebold
- Sklep o financiranju političnih strank
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj Občinskega sveta je uresničevanje nalog in obveznosti z delovnega področja
občinskega sveta, skladno s Statutom Občine Prebold.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter kraejvnih
odborov. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnih
glasilih in realizirane seje krajevnih odborov. Merila:
- seje občinskega sveta
- sprejeti sklepi
- seje delovnih teles
- seje krajevnih odborov
POSTAVKE v okviru podprograma:
01006 – Občinski svet – sejnine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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V proračunu za leto 2018 so predvidena sredstva za plačilo sejnin desetih sej občinskega sveta
in njegovih delovnih teles (ena seja za december 2017 in devet sej za obdobje januar –
november 2018).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne
izvršujejo preko NRP
Višina sejnine je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Prebold (Ur. list RS, št. 75/12).
01007 – Zunanji člani OS – sejnine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu so načrtovani odhodki za sejnine zunanjim članom delovnih teles občinskega
sveta in članom drugih občinskih organov občine ter za sejnine članom Krajevnim odborom.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne
izvršujejo preko NRP
Višina sejnine je določena s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Prebold (Ur. list RS, št. 75/12).
01009 – Delovanje svetniških skupin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovljena so sredstva za delovanje svetniških skupin. Svetniške skupine v Občini Prebold:
- SDS, SMC, SD, DESUS, NRP, SLS in Neodvisni za Prebold.
Višina sredstev je oblikovana v znesku 140,00 € na svetnika. Svetniški skupini pripadajo
sredstva glede na število članov v Občinskem svetu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne
izvršujejo preko NRP
Sredstva se zagotovijo na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold (UL št. 46, 03.06.2016).
01034 – Materialni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so zagotovljena sredstva za:
- stroške oglaševalskih storitev (objave odlokov, pravilnikov, sklepov, katere sprejme
občinski svet Občine Prebold v Uradnem listu RS)
- reprezentanco občinskega sveta (plačilo stroškov za srečanja članov občinskega sveta,
druge prireditve povezane z občinskim svetom in za organizacijo troboja društev v
Mariji Reki, ki se udeležujejo občinski svetniki, člani občinske uprave in občani)
- splošni material in storitve za delo občinskega sveta (obsegajo tiskanje občinskega
koledarja, razne tiskovine, povračilo potnih stroškov za svetnike občine Prebold in
podobno)
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov obsega mesečno
vzdrževanje spletne strani občine in tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme,
varnostne zaščite sistema in arhiviranja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
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Zagotavljanje nemotenega dela Občinskega sveta in njegovih stalnih delovnih teles ter
sprotno obveščanje javnosti o sprejetih aktih in sklepih.
08025 – Financiranje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovljena so sredstva za delovanje političnih strank. Zakon o političnih strankah določa,
da višina sredstev izhaja iz izhodišča, da sredstva ne smejo presegati 0,6% sredstev primerne
porabe.
Politične stranke v Občinskem svetu Občine Prebold so naslednje: SDS, SMC, DESUS, SD,
SLS, NRP in Neodvisni za Prebold.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Na osnovi 26. člena Zakona o političnih strankah lahko politična stranka pridobi sredstva iz
proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega
člana sveta. Višina sredstev za financiranje političnih strank je 0,10 EUR mesečno na vsak
dobljen glas volivca na volitvah 2014.
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvrševanje volilne pravice v okviru
sistema lokalne samouprave za izvedbo in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev
svetnikov in župana, izvedba referendumov (na primer samoprispevek ali podobno).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Statut Občine Prebold
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Občinska volilna komisija skupaj z občinsko upravo v okviru svojih pristojnosti zagotavlja
pogoje, da se uresničuje volilna pravica in zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe
lokalnih volitev in referendumov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
V letu 2018 je letni izvedbeni cilj podprograma izvedba rednih lokalnih volitev občinskih
svetnikov in župana.
Merila:
-

izvedene volitve v skladu z veljavno zakonodajo

01010 – Nadomestila članom občinske volilne komisije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izplačilo nagrad članom občinske volilne komisije v skladu z
zakonom o volitvah za lokalne volitve občinskih svetnikov in župana, ki so predvidene v letu
2018.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v letu 2014, v katerem so potekale zadnje redne
lokalne volitve.
01011 – Materialni stroški volitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za materialne stroške za izvedbo lokalnih volitev 2018, ki obsegajo:
- pisarniški material in storitve (nakup drobnega potrošnega in pisarniškega materiala za
delo volilnih odborov)
- založniške in tiskarske storitve (objave v uradnem listu, tiskanje glasovnic in
razglasov)
- stroške oglaševalskih storitev (objave kandidatnih v javnih glasilih in druge javne
objave)
- računalniške storitve (računalniške storitve povezane z delom volilnih odborov)
- izdatke za reprezentanco (izdatki za reprezentanco za volilne odbore)
- drugi splošni material in storitve (drugi material za potrebe izvedbe volitev)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v letu 2014, v katerem so potekale zadnje redne
lokalne volitve.
01012 – Nadomestila članom volilnih odborov
Sredstva so namenjena za izplačilo nagrad članom volilnih odborov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v letu 2014, v katerem so potekale zadnje redne
lokalne volitve.
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in, ki jih
običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in
funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih
predpisov) in izvedbo protokolarnih dogodkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0403 Druge skupne administrativne službe
0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter prireditev in
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proslav.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna protokolarnih izvedba dogodkov, proslav
in prireditev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilj za leto 2018 je kvalitetno izvajanje nalog, ki so začrtani v okviru
dolgoročnega cilja se pravi kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram

Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma se namenijo za izvedbo aktivnosti na področju
protokolarnih zadev in posameznih občinskih prireditev ter podelitev kulturnih in občinskih
priznanj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o priznanjih občine Prebold
- Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev in
izvedba kvalitetnih proslav in prireditev, ki so občinskega pomena ter zagotavljanje
družabnega življenja v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno sofinanciranje tistih prireditev in proslav, ki so občinskega pomena ter
podelitev kulturnih in občinskih priznanj.
Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih občanov oz. obiskovalcev na prireditvah.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01028 – Stroški proslav in prireditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo prireditev ob 8. februarju in ob občinskem
prazniku, stroškov izdelave kulturnih in občinskih priznanj, map, vabil, plakatov ter stroškov
pogostitve nastopajočih in udeležencev prireditev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
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Sredstva se načrtujejo glede na število predvidenih prireditev in podatkov o višini stroškov iz
preteklih let.
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema delovanje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
področju prometne varnosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od
načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti
neustrezne načine vedenja v prometu,katerega cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja
programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi
čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in
osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in
varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo…) učencev osnovnih šol in
otrokov v vrtcih ter posameznih skupinam udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji,
mladi vozniki.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 Prometna varnost
08029001 – Prometna varnost

Podprogram

Opis podprograma
V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Odbora za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Prebold, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje
ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v
cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter
oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varnosti cestnega prometa
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Zakon o policiji
Zakona o občinskem redarstvu
Statut Občine Prebold
Občinski program varnosti občine Prebold (januar 2011)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture, z
izvajanjem preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši, kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju
aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo
pri zagotovitvi večje varnosti v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih
vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov, kot pešcev in čim manj prometnih
nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in
sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih,
učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev v cestnem prometu.
Kazalci:
- vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v
izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti,
- manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01013 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup odsevnih trakov in rutic za prvošolce, za izvedbo akcije
varna pot v šolo, sofinanciranje kolesarskih izpitov ter drugih preventivnih nalog na tem
področju. Sredstva se namenijo tudi za prestavitve radarske table.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Varna pot v šolo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Naloge iz programa dela Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter obveznosti iz
Občinskega programa varnosti v občini Prebold.
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Proračunski uporabnik: 2000 NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Prebold.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj je kvalitetno izvajanje nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0203 Fiskalni nadzor
0203 – Fiskalni nadzor

Glavni program

Opis glavnega programa
Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in
smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela
določi z letnim programom. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in
mnenjih izdela poročilo. Nadzorni odbor Občine Prebold šteje tri člane.
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov,
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- opravljeni nadzori skladno z letnim načrtom dela nadzornega odbora,
- priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o delu nadzornega odbora.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram

Opis podprograma
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora porabe v občini. Podprogram zajema
sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Prebold
- Poslovnik o delu nadzornega odbora
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter
popravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju. Nadzorni odbor
sestavljajo predsednik in dva člana.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in
nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Kazalec za izvedbo cilja so
izvedeni nadzori in pripravljena poročila.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela
nadzornega odbora.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01015 – Nadzorni odbor – sejnine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije
na osnovi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora v višini, kot je opredeljena v
Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold (Ur. list RS, št. 75/12).
Sredstva so namenjena za plačilo sejnin v skladu z njihovim programom dela in finančnega
načrta.
01016 – Nadzorni odbor – materialni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Materialni stroški za delo članov nadzornega odbora, stroški za udeležbo enega člana na
seminarju.

10 / 100

Proračunski uporabnik: 3000 ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski
svet, župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Ustava Republike Slovenije
- Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog v skladu z zakoni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0101 Politični sistem
0101 - Politični sistem

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za delovanje župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji v okviru
določenih nalog.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2018 so izvajanje načrtovanih aktivnosti v
okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Podprogram

Opis podprograma
Župan predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke
in druge akte, izvršuje občinski proračun in druge naloge skladno s statutom.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Statut Občine Prebold
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
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teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog in funkcij župana in podžupanov ter
zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je izvrševanje občinskega proračuna in drugih nalog, uspešno
predstavljanje znotraj občine in izven nje.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01001 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – župan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačo župana, ki funkcijo opravlja nepoklicno.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pravna podlaga za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije župana je v 10. členu
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja sistem plač za funkcionarje in Odloku o
plačah funkcionarjev. Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju. Plača župana se določa na podlagi uvrstitve v plačilni razred. Župani so uvrščeni v
plačne razrede glede na število prebivalcev občine, v kateri opravljajo svojo funkcijo.
01002 – Materialni stroški - župan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za materialne stroške župana.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana za povrnitev stroškov udeležbe na seminarjih in simpozijih ter za
stroške prevoza v državni.
01003 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – podžupan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačo enega neprofesionalnega podžupana, ki je bil imenovan s
sklepom župana, in se izplačuje na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine, ter na podlagi izdanega sklepa o določitvi plače.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva se izplačuje na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Prebold , ter na podlagi izdanega sklepa o določitvi plače.
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01004 Plača in drugi izdatki – podžupana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so za izplačilo plače, prispevkov, regresa podžupana, ki svojo funkcijo opravlja
poklicno. Sredstva so načrtovana skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Plača podžupana
se določa na podlagi uvrstitve v plačilni razred. Podžupani so uvrščeni v plačne razrede glede
na število prebivalcev občine, v kateri opravljajo svojo funkcijo.
01005 – Materialni stroški – podžupanov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za materialne stroške dela podžupanov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana za povrnitev stroškov udeležbe na seminarjih in simpozijih ter za
stroške prevoza v državni.

13 / 100

Proračunski uporabnik: 4000 OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave,
pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Prebold.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem
postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter stroškov financiranja, upoštevajoč
merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne
in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg
ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju
upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eni strani voditi stabilno politiko javnega
financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in pričakovanih gibanj
prihodkov na nivoju občine. Poleg tega je dolgoročni cilj usmerjen tudi v učinkovito,
pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine
realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila
likvidnosti, varnosti in donosnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
002029001 Urejanje na področju fiskalne politike
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02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema stroške plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za
javna plačila in provizija Banke Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
- Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov
- Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Tekoče izvrševanje plačil v skladu z zakonito predpisanimi roki.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01026 – Stroški plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačila stroškov vodenja računov in razporejanja javnofinančnih
prihodkov na Upravi RS za javna plačila (800 €) in za plačilo dviga ter pologa gotovine na
Poštni banki (100 €).
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter druge administrativne in
splošne storitve, ki niso zajete v drugih področjih.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni razvojni cilji občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Organizacija protokolarnih dogodkov in izvajanje aktivnosti za obveščanje javnosti ter
racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0403 – Druge skupne administrativne službe

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti in sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore
občine.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešno informirana javnost in zagotavljanje sredstev
za razpolaganje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- izvedba obveščanja javnosti preko promocije občine na različnih prireditvah in v
medijih
- sodelovanje pri porokah v občini Prebold
- povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja
normalne uporabe najemnikov teh prostorov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram

Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma se zagotovijo za nakup promocijskega materiala, stroške
sprejema in nagrad za odličnjake, priznanja zlatim maturantom ter za kritje stroškov izvedb
dogodkov in prireditev, ki pomenijo promocijo občine ter nagraditi pare, ki se odločijo za
skupen zakonski stan s simboličnim darilom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilje je uspešno izvajati aktivnosti na področju promocije občine Prebold.
Kazalci so večja prepoznavnost občine v domovini in tujini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izvedene aktivnosti na področju promocije: manjši prispevki za sofinanciranje prireditev, ki
služijo promociji občine, nakup propagandnega materiala, izvedba fotografiranja prireditev.
Na področju porok nakup slavnostnih kozarcev za mladoporočence.
Kazalci so večja prepoznavnost občine v domovini in tujini.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01029 – Promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške sprejema pri županu najuspešnejših učencev in zlatih
maturantov, fotografiranja prireditev, nabave promocijskega materiala in daril - nagrad za
najuspešnejše učence, zlate maturante in ostalih zadev za predstavljanje občine doma in v
tujini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva se načrtujejo glede na število predvidenih prireditev in podatkov o višini stroškov iz
preteklih let.
01031 – Stroški porok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za aranžiranje kozarcev z emblemom občine Prebold ter pogostitve s
šampanjcem novo in zlatoporočencev, ki se bodo poročili v Hotelu Prebold.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračun pravice porabe temelji na izhodiščih preteklih let.
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem

Podprogram

Opis podprograma
Vsebina podprograma vsebuje sredstva za stroške upravljanja in tekoče vzdrževanje
objektov v lasti občine, investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine, investicije v
objekte v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Stvarno pravni zakonik
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad
- Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah
- Pogodba o upravljanju Zdravstvenega doma Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje
objektov v lasti občine ter investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine Prebold.
Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje normalne
uporabe najemnikov teh prostorov, ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov,
oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- zagotavljanje sredstev za upravljanje ter investicijsko vzdrževanje objektov v lasti
občine Prebold
- priprava razpisov za oddajo poslovnih prostorov v najem
- izvedba planiranih investicijskih vlaganj (obrazložena pri posameznih postavkah)
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb
- pobiranje najemnin (obračun, izterjava).
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plačilo zavarovanja za objekte v lasti občine
plačilo stroškov energije, čiščenja in tekočega vzdrževanja za objekte

POSTAVKE v okviru podprograma:
01017 – Zdravstveni dom Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov obratovanja (čistilni material in storitve,
električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz
smeti) in upravljanja v deležu, ki odpade na Občino Prebold.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Sredstva so namenjena za servis gasilnih aparatov, hidrantov in gorilca peči; čiščenje
dimnika, peči in meritve dimnih plinov, stroški rednega pooblaščenega servisa za vhodna
vrata in ostala nepredvidena vzdrževalna dela (osnovna deratizacija, menjava kotličkov,…).
402504 Zavarovalne premije za objekte
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zavarovanja objekta.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Sredstva so namenjena za stroške upravljanja Zdravstvenega doma in kotlarne v
Zdravstvenem domu in zavarovanja.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Sredstva so namenjena za preureditev sanitarij v prvem nadstropju.
Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2016 in ocenjene vrednosti načrtovanih
investicij.
01018 – Dom krajanov Šešče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalne premije in električne energije dvorane ter
društvenih prostorov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi izdatkov preteklega leta.
01019 – Dom godbenikov Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalne premije doma godbenikov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi pogodbe z zavarovalnico.
Proračunska postavka: 01020 Planinski dom Marija Reka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za plačilo zavarovalne premije za planinski dom.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi izdatkov preteklega leta.
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Proračunska postavka: 01037 Celostna prenova Doma krajanov Šešče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju v okviru projekta LAS in bo obsegal prenovo doma
krajanov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje
lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega
razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, sredstva za plače zaposlenih v
upravi, materialne stroške za delo uprave, vzdrževanje in investicijska vlaganja v občinsko
upravno zgradbo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Regionalni razvojni programi za obdobje 2014-2020
- Statut Občine Prebold in v njem opredeljene naloge lokalne skupnosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in
drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter
zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov,
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dela medobčinskega inšpektorata
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh
področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 Dejavnost občinske uprave
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacije vladne in lokalne ravni

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih
aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter za različne oblike povezovanja občin
(združenja in druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS),
- priprava in izvajanje regionalnih razvojnih programov in sodelovanje v regijskih razvojnih
programih.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilji:
- članarina v enem od združenj občin
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi regionalnih razvojnih programov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Podprogram

Opis podprograma
Skupnost občin Slovenije, je nevladna institucija lokalne samouprave, ki zastopata interese
lokalnih skupnosti. V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za članarino v združenje
na nacionalnem nivoju. Podprogram vključuje tudi sredstva za delovanje regionalnih
razvojnih agencij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država občina. Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje v regionalne agencije pri
izdelavi regijskih razvojnih programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- občina ostaja članica Skupnosti občin Slovenije in podpira delovanje skupnosti na
področju priprave skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.
- zagotoviti pogoje za izvedbo skupnih nalog RASR Celje, RAS – GIZ Žalec in
Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01027 – Delovanje zvez občin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Prebold je članica SOS, zato so zagotovljena sredstva za plačilo članarin. Na podlagi
plačanih članarin se lahko udeležujemo seminarjev, ki jih organizirata za simbolično ceno, kar
je velik prihranek. SOS skrbi za interese članic, izvaja skupna javna naročila, nudi pravno
svetovanje in pravno pomoč, izobraževanje in informiranje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Stroški članarin so v višini ocenjene realizacije za leto 2016.
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04024 – Razvojna agencija Savinjske regije - RASR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki
so v javnem interesu v Savinjski regiji. Naloge izvaja Razvojna agencija Savinjske regije
Celje (RASR) na podlagi letne pogodbe. Finančni načrt RASR potrjuje Svet Savinjske regije.
Sredstva potrebna za delovanje RASR so ocenjena na podlagi potrjenega Programa RASR za
leto 2016, ki ga je potrdil Svet regije.
Zakonska podlaga:
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa, da naloge spodbujanja
regionalnega razvoja na ravni razvojne regije opravlja gospodarski subjekt, ki izpolnjuje
pogoje iz zakona, in ki ga v skladu z določili predpisov o javnem naročanju izbere Svet regije.
Za Savinjsko regijo je ta subjekt Razvojna agencija Savinjske regije (RASR). Pravice do
porabe so definirane na potrjenega Programa poslovanja RASR in razdelilnika med občinami.
V okviru postavke se sofinancira izvajanje splošnih nalog Regionalnega razvojnega programa
Savinjske regije, ki jih potrjuje Svet regije. Pravice do porabe so definirane na osnovi
podpisane pogodbe o izvajanju nalog.
01026 – Razvojna agencija Savinja – GIZ Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo članarine, za sofinanciranje projekta Inovator leta ter za
sofinanciranje skupnih projektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Razvojni program podeželja, LAS, Inovator leta
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pravice do porabe so definirane na osnovi podpisane pogodbe.
04039 ZZG Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvedbo storitev v okviru projekta e-VEM, ki ga izvaja ZZG Žalec
za občane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt e- VEM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlagani delež sofinanciranja je po ključu B1 – 11,87 %.
0603 – Dejavnost občinske uprave

Glavni program

Opis glavnega programa
Pri glavnem programu je občinska uprava administrativni del občine, ki skrbi, da se
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porabljena sredstva iz te postavke namenijo za izvajanje nalog opredeljenih v statutu Občine
Prebold, razvoju posameznega kraja ter tudi ohranjanju pozitivnega učinka druženja.
Občinska uprava skrbi za pravilne postopke pri teh nalogah. Občina Prebold ima enovito
občinsko upravo brez oddelkov. V okviru uprave deluje tudi režijski obrat, za katerega so
sredstva planirana v programa 1603 – Komunalna dejavnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj progama je strokovno opravljanje nalog občinske uprave ter enakomeren
razvoj vseh ožjih delov občin in kvalitetno ter strokovno opravljanje nalog za dosego tega
cilja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- namenska poraba sredstev, za razvoj in dvig kvalitete življenja občanov v
posameznem kraju
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in
drugih udeležencev v postopkih
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov,
- izpopolnjevanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine
06039001 – Administracija občinske uprave

Podprogram

Opis podprograma
Z oblikovanimi krajevnimi odbori se lažje urejajo skupne potrebe in interesi prebivalcev
posameznega naselja. V Občini Prebold je 9 krajevnih odborov, kateri lahko s svojimi
predlogi prispevajo k razvoju posameznega dela občine. V okviru podprograma se
zagotavljajo finančna sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v občinski
upravi in druge dejavnosti v okviru delovanja občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o lokalnih volitvah
 Statut Občine Prebold
Administracija občinske uprave
 Zakon o lokalni samoupravi
 Statut Občine Prebold
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o javnih financah
 Zakon o financiranju občin
 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Naloge in aktivnosti usmerjene k dvigovanju kvalitete življenja posameznih naselij
dolgoročno predstavljajo uresničevanje osnovnih ciljev občine iz njene izvirne in prenesene
pristojnosti. Dolgoročni cilji občine so med drugim, da kot dober gospodar upravlja z
občinskim premoženjem, načrtuje prostorski razvoj in enotno načrtuje razvoj občine.
Kazalci uspešnega delovanja in doseganja ciljev so med drugim enaka raven kvalitete
življenja, ki je v pristojnosti občine, v vseh naseljih.
Administracija občinske uprave
Uspešno sodelovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj posameznega krajevnega odbora je aktivno vključevanje v razvojne programe
občine. Cilj posameznega krajevnega odbora na letni ravni je, da s predvidenimi finančnimi
sredstvi iz proračuna in lastnimi sredstvi prispevajo ne samo k boljšemu zgledu svojega
kraja, temveč tudi k dobri krajevni razvitosti in aktivnostmi, ki krajane povezujejo.
Administracija občinske uprave
Uspešna realizacija proračuna.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01021 – Plače in drugi izdatki zaposlenim
01022 – Prispevki in davki delodajalcu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk
Na navedenih postavkah so zajeta sredstva za plače in prispevke, regres zaposlenih v občinski
upravi v skladu s sistemizacijo občinske uprave in kadrovskim načrtom za obdobje 2018 in
Zakonom o javnih uslužbencih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi kadrovskega načrta za leto 2018 in trenutno veljavno
zakonodajo.
01024 - Materialni stroški uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na navedeni postavki so zajeta sredstva za naslednje materialne stroške:
 pisarniški material in storitve za delo občinske uprave, Gasilske in Športne zveze ter
društev
 stroški čiščenja upravne zgradbe
 nabava strokovne literature in časopisa (računovodska revija IKX in časopis Novi
tednik)
 računalniške storitve za vodenje evidence zavezancev za NUSZ
 stroški zunanje revizije poslovanja občine Prebold
 stroške za reprezentanco
 drugi splošni material in storitve (vzdrževanje sistema za registracijo prisotnosti, druge
manjše storitve)
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električna energija za upravno stavbo
stroški ogrevanja
voda in komunalne storitve
odvoz smeti
telefon, telefaks, stroški internetne povezave
poštnina in kurirske storitve
stroški prevoza v državi za zaposlene v občinski upravi
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov (za posodabljanje
antivirusnega programa in vzdrževanje povezave v omrežje državnih organov HKOM)
najem računalniških programov za računovodstvo in najem spletne aplikacije iObčina.
V letu 2018 so na tem kontu predvideni dodatni stroški v višini 1.000 € glede na leto
2017 za najem elektronskega arhiva pri certificiranem ponudniku za hrambo gradiva v
elektronski obliki. Stroški so povezani s projektom uvedbe novega dokumentacijskega
sistema in elektronskega arhiviranja na Občini Prebold
stroški najemnin, zakupnin in licenčnin vključujejo najem multifunkcijske naprave za
tiskanje, skeniranje in fotokopiranje
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, ki se jih udeležujejo zaposleni v občinski
upravi
plačilo za delo preko študentskega servisa (plačilo za študente, ki nudijo občasno
pomoč pri delu v občinski upravi)
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo (stroški za pravno svetovanje in
zastopanje v sodnih postopkih, ki so povezani z delom občinske uprave)
drugi operativni odhodki obsegajo druge odhodke, potrebne za delo občinske uprave,
na primer varstvo pri delu, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovne ekskurzije,
stroški za prakso dijakov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračun pravice porabe temelji na izhodiščih preteklih let in na oceni dodatnih oz. manjših
stroškov glede na preverjanje cen na trgu.
01035 – Medobčinski inšpektorat
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo izvajanja inšpekcijskega nadzora na komunalnem, cestnem
in redarskem področju. Naloge izvaja, na podlagi Odloka in pogodbe, Medobčinski
inšpektorat Velenje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi predvidenih inšpekcijskih nadzorov v letu 2016.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje upravne zgradbe,
nakup opreme za delovanje občinske uprave (računalniki, programska oprema, pisarniško
pohištvo).
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi
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 Statut Občine Prebold
 Zakon o javnem naročanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- ohranitev uporabne vrednosti objektov
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo
- zavarovano premoženje občine
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so navedeni v okviru
posameznih postavk.
POSTAVKE v okviru podprograma:
01025 – Tekoče vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za:
- stroške varovanja občinske zgradbe in prostorov, ki jo na podlagi pogodbe izvaja
Sintal
- drugi splošni material in storitve povezan z rednim vzdrževanjem upravne stavbe
- tekoče vzdrževanje občinske stavbe (redne letne storitve, kot so servis peči in
dimnikarske storitve, v letu 2018 je predvidena zamenjava tlaka v zgornji pisarni in
manjša vzdrževana dela)
- tekoče vzdrževanje počitniških objektov (redno vzdrževanje apartmaja v Barbarigi, ki
je v solasti 5 občin)
- zavarovalne premije za objekte
- tekoče vzdrževanje druge opreme (tekoče vzdrževanje druge opreme v letu 2018 ni
predvideno)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2016 in ocene za leto 2018, glede na obseg
predvidenih del.
01032 – Nakup opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za:
- nakup pisarniške opreme (novo pohištvo za eno pisarno, drugo pohištvo za občinsko
upravo)
- nakup računalnikov in programske opreme (v letu 2018 je predviden je nakup enega
novega računalnika za zaposlenega v občinski upravi s programsko opremo in
nadomestitev druge potrošne opreme: monitorji, tipkovnice, miške…)
- nakup omar za prehodni arhiv
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se izvršuje
preko NRP
Izhodišča so pripravljena na podlagi ocenjenih potreb občinske uprave za leto 2018.
01033 – Investicijsko vzdrževanje in obnove
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 ni predvidenega investicijskega vzdrževanja občinske stavbe.
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih
2016 do 2022,
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 Zakon o gasilstvu,
 Podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in
opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini
Prebold.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za izvedbo nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter nalog varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
 zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem
usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z
izboljševanjem organiziranosti),
 hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Prebold.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07039002 Protipožarna varnost
26 / 100

07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje
ob izrednih dogodkih

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega
delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite,
usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali
izrednih dogodkov.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 Zakon o varstvu pred požarom
 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih
organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno
ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:
 spremljanje nevarnosti,
 obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
 izvajanje zaščitnih ukrepov,
 razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
 izdelovanje ocen ogroženosti,
 izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,
 organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito,
reševanje in pomoč.
Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem
območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.
POSTAVKE v okviru podprograma:
02001 – Opremljanje štabov in enot
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup osebne in skupne opreme ustanovljene službe za podporo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Projekt: popolnitev z skupno opremo ustanovljene službe za podporo CZ.

27 / 100

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Višina sredstev je planirana po načrtu popolnitve ustanovljene službe za podporo CZ.
02002 – Usposabljanje štabov, enot in služb
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za financiranje usposabljanja članov služb in enot CZ.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Osnovna usposobitev članov služb in enot CZ za izvajanje nalog ob naravnih in drugih
nesrečah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva so za pokritje stroškov usposabljanja članov služb in enot CZ (prevoz na
usposabljanje, refundacija OD in ostali stroški).
02004 – Financiranje društev vključenih v sistemu dejavnosti ZIR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev, ki jih vključujemo v sistem ZIR:
AERO KLUB Prebold, Jamarski klub Črni Galeb Prebold, Lovska družina Prebold in
Kinološko društvo Pluton. Ta društva potem pokrivajo izvajanje določenih ukrepov v tem
sistemu varstva pred naravnimi nesrečami.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2016 in zadolžitve za naloge, ki jih izvajajo
po pogodbi.
07039002 – Protipožarna varnost

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane
tudi s sredstvi požarne takse), gasilska vozila in opremo.
Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje
pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih
in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi,
 Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi,
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi,
 Pravilnik o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti
prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Kočevje za posredovanje ob naravnih in
drugih nesrečah.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so spremljanje signala preko avtomatskega
javljanja, obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi
društvi.
Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled
gasilnikov, hidrantov, izdelovanje operativnih načrtov, servisiranje gasilskih vozil in
opreme, spremstvo pri nevarnih delih.
Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih
nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti in v predoru,
reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z
štabom CZ.
POSTAVKE v okviru podprograma:
03001 – Vzdrževanje opreme in objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov zavarovalne premije za gasilska vozila in
tehniko (enega osebnega avtomobila, šest specialnih motornih vozil, enega priklopnega vozila
in štirih delovnih strojev), zavarovalne premije za sedem gasilskih domov in za opremo
gasilskih enot PGD v teh domovih.
Del sredstev v višini 2.000,00 € je namenjenih za stroške servisiranja dihalnih aparatov PGD
po planu poveljstva GZ za leto 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Lokalna javna gasilska služba v Občini Prebold se sofinancira iz izvirne pristojnosti občine
skozi celo leto. Sredstva se torej namenijo za zavarovanja vozil in gasilskih domov ter
opreme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi podpisane pogodbe o zavarovanju vozil, domov in opreme
ter plana servisiranja izolirnih dihalnih aparatov.
03002 – Usposabljanje operativnih enot PGD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za plačilo zavarovanja pripadnikov operativnih gasilskih
enot PGD in za plačilo zavarovanja za odgovornost vodij gasilskih enot na intervencijah, ter
za plačilo razlike za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za člane operativnih enot cca
(130) za primere nezgode na intervencijah. Tako imajo zagotovljeno 100 % povrnitev OD za
čas bolniškega staleža.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2016.
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03003 – Financiranje dejavnosti GZ Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost GZ se sofinancira tudi iz občinskega proračuna na podlagi programa javne službe.
V letu 2013 je Občina Prebold sklenila tripartitno pogodbo z Gasilsko zvezo Prebold in vsemi
Prostovoljnimi gasilskimi društvi v Občini Prebold za kvalitetno opravljanje lokalne javne
gasilske službe. Letno se sklepajo aneksi. Planirana sredstva so namenjena za materialne
stroške in druge operativne odhodke delovanja GZ Prebold ter njenih organov. Del sredstev je
namenjen za izvajanja usposabljanja mladine in članov gasilskih enot.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2016 in podanega predloga plana dela GZ
Prebold.
03004 – Financiranje dejavnosti gasilskih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost gasilskih društev se sofinancira tudi iz občinskega proračuna na podlagi programa
javne službe. V letu 2013 je Občina Prebold sklenila tripartitno pogodbo z Gasilsko zvezo
Prebold in vsemi Prostovoljnimi gasilskimi društvi v Občini Prebold za kvalitetno opravljanje
lokalne javne gasilske službe. Letno se sklepajo aneksi. Planirana sredstva so namenjena za
materialne stroške in druge operativne odhodke delovanja gasilskih društev ter njenih
organov in za pokrivanje stroškov vzdrževanja AC Matke.
Pod investicijskim transferom so planirana sredstva za sofinanciranje nabavo gasilskega
vozila s cisterno za PGD Matke v višini 150.000,00 € in na podlagi uspešne prijave za
sofinanciranje te nabave na državnem razpisu se povrnjena sredstva namenijo za
sofinanciranje nabave gasilskega vozila GMV 1 za PGD Sveti Lovrenc.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Plan nabave gasilske tehnike in opreme GZ Prebold
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pravilnik o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme in predlog plana
nabave gasilske tehnike GZ Prebold.
03005 – Požarni sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina prejema požarno takso, ki jo vplačujejo zavarovalnice v odstotkih od požarnih premij,
višino takse oz merila za razdelitev določi Vlada. Sredstva, ki jih prejema občina kot požarno
takso se namenjajo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in
reševalne opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih sredstev v letu 2016.
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema izvajanje nalog na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer
zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Statut Občine Prebold
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Prebold
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilje je vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb v programe javnega dela in s
tem jim omogočiti aktivneje iskanje novih zaposlitev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1003 Aktivna politika zaposlovanja
1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program

Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanju odpiranja novih delovnih
mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih
del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje programov javnih del s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb in urejanja območja
občine ter zagotoviti vključenimi v javna dela aktivnejšo iskanje nove zaposlitve.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti
10039001 Povečanje zaposljivosti

Podprogram

Opis podprograma
Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna
dela in podobno).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj
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njihovih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
sofinanciranje treh programov javnih del, ki zagotavljajo storitve tudi za občane
POSTAVKE v okviru podprograma:
04017 – Javna dela – skupni projekti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala:
- zaposlitev preko javnih del v Domu starejših Prebold,
- zaposlitev preko javnih del v programih Podmornica ter laična pomoč (programi se
bodo izvajali enkrat tedensko v Občini Prebold).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2016 in ocenjenih vrednost, ki so jih
posredovali predvideni izvajalci programov.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema
aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter
razvoj podeželja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Program razvoja podeželja Republike Slovenije,
 Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja,
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v
Občini Prebold za programsko obdobje 2012-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter
trajnostno ohranjanje podeželja, kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja
občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1102 Program reforme kmetijstva in ribištva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
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1102 – Program reforme kmetijstva in ribištva

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za
razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno izvajanje programa, s katerim želimo ohranjanje
obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine ter povezovanje
kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Izvedba javnega razpisa za različne namene.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 Zemljiške operacije
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Podprogram
Opis podprograma
Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpori razvoju
dopolnilnih dejavnosti ter podpori stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva). Na
podlagi Pravilnika bo objavljen javni razpis za dodelitev sredstev za več ukrepov za razvoj
podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest,
izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju ter realizacijo poslovnih idej
prebivalcev podeželja. Sredstva se namenijo za razvoj in vzpodbudo podeželskega
prebivalstva oz. njihove dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 20072013 (2006/C 319/01),
- Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in
88. Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in sprememba Uredbe (ES) št.
70/2001 (skupinska izjema),
- Uredba Komisije (ES) št. 1860/04 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES za »de
minimis« pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s
področja kmetijstva in ribištva,
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in
pomočeh po pravilu "de minimis".
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v
Občini Prebold za programsko obdobje 2015-2020
- Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in območja
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občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene. Kazalci: uspešno izveden
javni razpis
POSTAVKE v okviru podprograma:
04002 – Pomoč kmetijam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva so planirana sredstva v višini 31.000,00
EUR. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, prijav nanj ter sprejetega
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Prebold za programsko obdobje 2015-2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Prijavljena shema pomoči v obdobju 2015 – 2020.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi prijavljene sheme načrtovanih izdatkov za dodeljevanje
pomoči v programskem obdobju 2015– 2020 po posameznih letih.
04036 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za namenska proračunska sredstva, ki jih občina prejeme od koncesijskih dajatev,
dodeljena pa bodo na podlagi javnega razpisa lovski družini, ki se bo prijavila na ta razpis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi dodeljenih sredstev s strani države iz naslova koncesij za
lovstvo za preteklo leto 2016.
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Podprogram

Opis podprograma
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju,
urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih
dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu
povezovanju (društva).
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o kmetijstvu
 Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
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zastavljenih ciljev
Z ukrepi želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene. Kazalci: uspešno izveden
javni razpis
POSTAVKE v okviru podprograma:
04003 – Sofinanciranje društev s področja kmetijstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold so planirana
sredstva v višini 1.000,00 EUR. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva na proračunski postavki so predvidena na podlagi porabe leta 2016.
04004 – Celostni razvoj podeželja in obnova vasi in RPP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za sofinanciranje dokumentacije za izvedbo projektov Lokalne
akcijske skupine Spodnje Savinjske doline skladno s potrjeno Strategijo lokalnega razvoja
Spodnje Savinjske doline.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva na osnovi ocene predvidenih nalog.
04037 – Krožna učna pot Marija Reka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za vzdrževanje in promocijo Krožne učne poti v Marija Reki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekt
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva na osnovi ocene predvidenih stroškov opravil.
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1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali
na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi
delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno
zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilji:
 zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali;
 zmanjšati število zapuščenih živali v občini.
Kazalci:
 vzdrževanje mest za pse v zavetišču za zapuščene živali,
 število oskrbljenih zapuščenih živali.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram

Opis podprograma
V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za
zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje
zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali
Pravilnik o pogojih za zavetišča za male živali.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilji:
 zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno
zakonodajo.
Kazalci:
 število oskrbljenih zapuščenih živali v občini,
 izvedena akcija sterilizacije oz. kastracije zapuščenih mačk na območjih, kjer se le-te še
pojavljajo ter s tem zmanjšanje števila zapuščenih živali.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilji:
 zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine.
Kazalci:
 število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk,
 število oskrbljenih zapuščenih živali.
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POSTAVKE v okviru podprograma:
05003 – Varstvo zapuščenih živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07, ZZZiv-UPB2) je
zagotovitev zavetišča oziroma oskrba zapuščenih živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se
izvršuje kot javna služba, pri čemer mora občina na vsakih 800 registriranih psov zagotovit
eno mesto v zavetišču. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zavetišča za
zapuščene živali. Gre za naslednje storitve: oskrbnine, delo na terenu ter prevoz, ulov,
namestitev zapuščenih živali in sterilizacijo. Tako občina zagotovi najem ½ boksa v višini 50
€ mesečno in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Stroški so predvideni za odlov,
pregled, oskrbo oz. zdravljenje najdenih psov ali mačk. Višina sredstev je težko določljiva,
povečan obseg najdenih zapuščenih živali pa beležimo v poletnih mesecih in v mesecu
novembru in decembru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2016 in podpisne vsakoletne pogodbe o najemu
½ boksa za najdene zapuščene živali in izvajanje teh storitev.
1104 – Gozdarstvo

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izhodišče je osvojeni obseg ki zajema: redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest,
odvodnjavanje, na obstoječih cestah, vzdrževanje brežin in intervencijski ukrepi.
Dolgoročni cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na
geografski položaj. Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog, kateri se bi
pokazali tudi v odgovornem ravnanju lastnikov gozdnih površin pri uporabi gozdne
infrastrukture.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji:
 gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture
(gozdne vlake).
Kazalci:
Dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno letno vzdrževanje gozdnih
cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
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11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne
infrastrukture (gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o gozdovih,
 Program razvoja gozdov v Sloveniji,
 Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
 bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi;
 zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
 gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture
(gozdne vlake).
Kazalniki:
Dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest
POSTAVKE v okviru podprograma:
04001 – Gozdne ceste
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine po programu letnega
vzdrževanje in obnov gozdnih cest. Sredstva so razdeljena na zasebne in državne gozdove s
pogodbo, Občina Prebold pa dobi v celoti vrnjena sredstva od pristojbin. Program pripravi
Zavod za gozdove Slovenije OE Celje Krajevna enota Žalec. Vzdrževalna dela so oddana na
podlagi javnega razpisa in podpisane pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Ocena
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju prometa in prometne
infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1302 Cestni promet in infrastruktura
1302 – Cestni promet in infrastruktura

Glavni program

Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za
cestno razsvetljavo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje razvoja prometne infrastrukture in večje varnosti
udeležencev v prometu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne
infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.
Kazalci:
- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov,
- število javnih parkirnih mest,
- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje
prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o cestah
39 / 100

-

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem
prometu
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
Odlok o občinskih cestah
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Upravljanje in tekoče vzdrževanje celotnega javnega omrežja občinskih cest, ki bo
zagotavljalo varno in zanesljivo dolgoročno uporabo vsem udeležencem v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letno in zimsko vzdrževanje vseh kategoriziranih in ne kategoriziranih občinskih cest in
javnih površin, ki bo omogočala varno in zanesljivo uporabo vsem uporabnikom in ohranja
urejen videz.
POSTAVKE v okviru podprograma:
04006 – Redno vzdrževanje LC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški zajemajo kompletno letno vzdrževanje vseh občinskih cest, poti in cestnih objektov.
Planirana sredstva o namenjena za redno vzdrževanje lokalnih cest v občini, ki jih je 39,180
km. Planirana so najnujnejša vzdrževalna dela v letu 2018 – krpanje, urejanje bankin, košnja
brežin in drugi manjši posegi na cestiščih ter pregledniško službo v dogovoru s krajevnimi
odbori in Odborom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Po planu rednega vzdrževanja in programu zimske službe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Osnova je Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold in program rednega
vzdrževanja javnih cest v občini.
04007 – Zimsko vzdrževanje LC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za plačilo obveznosti zimskega vzdrževanja lokalnih cest v obdobju
2017-2018. Namenjena so tudi za posipni material in solno mešanico za vzdrževanje LC v
občini.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2015 in sklenjenih pogodb z izvajalci.
04008 – Redno vzdrževanje JP in drugih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti ter
gramoziranje neasfaltiranih javnih poti v Matkah, Mariji Reki, Latkovi vasi, Kaplji vasi in
Šeščah ter za košnjo in obsekovanje brežin in čiščenje polja preglednosti. Prav tako so
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sredstva planirana za zavarovanje odgovornosti na javnih cestah in druga dela v dogovoru s
krajevnimi odbori. Del sredstev je namenjeno za vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti, ki
potekajo po zemljiščih javnega dobra in predstavljajo povezovalne poti med kmetijskim
zemljišči.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2016.
04009 – Zimsko vzdrževanje JP in drugih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za plačilo zimskega vzdrževanja javnih poti in drugih javnih površin v
občini Prebold ter čiščenja pločnikov v Preboldu, Dolenji vasi, Kaplji vasi, Latkovi vasi Sv.
Lovrencu in Matkah. Ta dela izvajajo posamezniki kot dopolnilno dejavnosti na kmetiji; z
izvajalci je sklenjena pogodba o izvajanju zimske službe – oranje in posipanje po posameznih
delih naselij.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2015.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram

Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje,
ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Investicijsko vzdrževanje in dograditev omrežja občinskih cest v skladu z zakonom o javnih
cestah veljavnimi prostorskimi akti in predpisi o varstvu okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Ureditev, rekonstrukcija, asfaltiranje občinskih javnih poti z ustrezno pripravo projektne
dokumentacije.
Kazalci:
- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest
POSTAVKE v okviru podprograma:
04012 – Rekonstrukcije in adaptacije LC in JP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
420401 Novogradnje
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Planirana so sredstva za izgradnjo ceste v Marija Reki, odsek Vrban – Krajnc
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so namenjena za modernizacijo in rekonstrukcijo ceste Sv. Lovrenc – Lokavc in
Lokavc - Brda, ter odsek v Mali Reki.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocenjene vrednosti primerljivih projektov iz preteklega
obdobja.
04032 Odmera občinskih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za odmero dela lokalnih cest in javnih poti katerih zemljišča pod
cestami so še v privatni lasti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene za odmero 8 km cest.
13029003 – Urejanje cestnega prometa

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter
gradnjo, investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč, parkirišč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o cestah
- Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem
prometu
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje
ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja
kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih
tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in
avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma
nosilcev oglaševanja.
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Kazalci: dolžina obnovljenih talnih oznak
POSTAVKE v okviru podprograma:
04010 – Vzdrževanje signalnih naprav in oznak
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za izdelavo novih in obnove obstoječih talnih označb na lokalnih cestah
in javnih poteh ter za zamenjavo dotrajane in postavitev nove cestno prometne signalizacije
na lokalnih cestah in javnih poteh (ogledala in znaki).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva na proračunski postavki so predvidena na podlagi potreb, ki so pomembne za
zagotavljanje večje varnosti v prometu in ocenjene vrednosti iz preteklih let.
04011 – Avtobusna postajališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za plačilo zavarovalnih premij za postajališča v Latkovi vasi, Preboldu,
Dolenji vasi, Svetem Lovrencu in v Šeščah – Lokavcu ter manjša tekoča vzdrževanja
avtobusnih postajališč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje so planirana na podlagi odhodkov v letu 2016.
13029004 – Cestna razsvetljava

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnjo
in investicijsko vzdrževanje omrežja cestne (javne) razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj cestne razsvetljave je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v
prometu ter zmanjša poraba električne energije za namen javne razsvetljave in da se
zmanjša svetlobno onesnaževanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu
z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in
učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za
zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.
Kazalci:
- število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave,
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- poraba tokovine (kw),
- novozgrajena javna razsvetljava.
POSTAVKE v okviru podprograma:
06014 – Javna razsvetljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na obstoječih sistemih ter za plačilo
električne energije javne razsvetljave.
Sredstva se bodo namenila za prenovo prižigališč po izdelani PZI dokumentaciji in za
novogradnje po predlogu KO.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva na proračunski postavki so predvidena na podlagi ponudb.
14 - GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu, promocijo občine,
razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Državni in lokalni predpisi s področja gospodarstva..
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva
in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati
gospodarsko rast, povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in
turizma ter naraščanje števila obiska turistov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Izvajati ukrepe za spodbujanje podjetništva.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Podprogram

Opis podprograma
Vsebina podprograma je sofinanciranje razvoj malega gospodarstva oziroma sofinanciranje
projektov, podpore enotam malega gospodarstva.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakona o spremljanju državnih pomoči
- Zakon o lokalni samoupravi
- Lokalni predpis-pravilnik.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so pomoč malemu gospodarstvo v občini v obliki denarnih sredstev.
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspešno poslovanje subjektu
malega gospodarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilje uspešno izveden javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva v občini za leto 2017.
POSTAVKA v okviru podprograma:
04051 Razvoj malega gospodarstva v občini
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini za leto 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni potrebnih sredstev za izvedbo javnega razpisa.
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vsebuje sredstva za razvojne projekte in aktivnosti na področju turizma,
spodbujanje razvoja in sofinanciranje turističnih prireditev in njihovemu oglaševanju,
delovanju tržnice in turistično informacijskega centra, izvedbi projektov, povezovanju s
sorodnimi ponudniki.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Eden od pomembnih ciljev v občini vzpostavitev podpornega okolja za razvoj turizma,
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uveljavljanje novih turističnih produktov oz. turističnih ponudnikov, povečanje
prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajanje regionalnih razvojnih
projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma, povečanje turistične potrošnje, dvig
kakovosti ponudbe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru
dolgoročnih ciljev, uvajanje novih turističnih produktov in povečanje prepoznavnosti
območja občine kot turističnega območja.
Kazalci so rast turističnih nočitev, rast prihodka iz naslova turistične takse, povečanje
števila turističnih ponudnikov in števila obiskovalcev v TIC, prepoznavanje akcij…..
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram

Opis podprograma
Ključna področja izvajanja podprograma so izdelava različnega promocijskega gradiva in
posameznih promocijskih akcij, delovanje TIC-a, izvajanje razvojnih projektov in
programov, promocijske prireditve (sodelovanje občine na sejmih in ostalih turističnih
prireditvah), razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), ter investicije in
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline –
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
- Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so uvajanje novih turističnih produktov in povečanje prepoznavnosti
občine kot turističnega območja.
Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so predvsem obiskovalci
turističnih znamenitosti in prireditev ter število novih produktov. Predvsem pa moramo
zagotoviti pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe,
izvajanje projektov, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva ter zagotoviti pogoje za
čim boljše izvajanje storitev.
Kazalci so: število izdanih publikacij, rast turističnih nočitev, rast prihodka iz naslova
turistične takse, število turističnih ponudnikov in število obiskovalcev v Turistično
informacijskem centru.
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POSTAVKE v okviru podprograma:
04019 –Turistična zveza Spodnje Savinjske doline
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanje skupnega projekta RDO Dežela Celjska
(promocije na sejmih, Katalog ugodnosti) in Regijske TZ Saška, s katerimi izvajamo skupno
promocijo na različnih področjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih let.
04021 –Sofinanciranje turističnih prireditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te proračunske postavke se sofinancirajo prireditve društev, ki so turističnega pomena za
Občino Prebold. Predvidoma se bodo iz javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
financirale naslednje tradicionalne prireditve: Simpozij o ljudskem petju, Rock žur, Festival
potic, Pohod po grajskih poteh, Tekmovanje s tanarbol' tastarimi brizgalnami, Pod Reško
planino veselo živimo, Tekma koscev, grabljic in štangarjev, Žur pod Žvajgo, Naš kraj lep in
urejen, Veseli december na tržnici ter druge prireditve, ki bodo izbrane na razpisu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih let in oceni predvidenih
prireditev ter javnega razpisa.
04022 – Tržnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje kmečke tržnice. Kmečka tržnica je mesto druženja
krajanov ob sobotnih dopoldnevih in sicer vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. V okviru
kmečke tržnice je del sredstev namenjen za cvetlično tržnico s katero se začenja vsakoletna
akcija Naš kraj lep in urejen. Na cvetlični tržnici se na podlagi bonov, ki se razdelijo v vsa
gospodinjstva občine, razdeli občanom balkonsko in drugo okrasno cvetje.
Sredstva so namenjena tudi stroškom oglaševanja tržnice, tekočemu popravilu stojnic, nakupu
opreme za izvedbe prireditev, strokovne ekskurzije razstavljavcev in ostalih stroškov v zvezi z
večjo promocijo in delovanjem tržnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Nakup druge opreme in napeljav - tržnica.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih let in pridobljenih ponudb.
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04023 – TIC – turistično informacijski center
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje TIC-a, izdaji morebitnih novih publikacij,
nakupu različnih spominkov in ostalega promocijskega materiala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Nakup druge opreme in napeljav - TIC.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih let in pridobljenih ponudb.
04044 – Promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izplačilo nagrad na festivalu domačih ansamblov, za sodelovanje in
oglaševanje pri Zlatem kamnu in drugih manjših promocijah – oglaševanju v različnih
medijih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih let in pridobljenih ponudb.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne
dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode
- Operativni program ravnanja z odpadki
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in s tem povezano povečanje ozaveščenosti
ljudi o okolju in bivanju v njem.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor nad onesnaženjem
okolja.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so:
 preprečevanje nadaljnjega onesnaženja vodnih virov zaradi neurejenega prelivanja
odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode v skladu s standardi EU,
 povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje
preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode,
 cilj je tudi očiščenje črnih odlagališč
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru
dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za izvajanje gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki, sanacijo črnih odlagališč, organizacijo spomladanskih čistilnih akcij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o odstranjevanju odpadnih olj
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki, sanacijo črnih odlagališč, ter izvedbo spomladanske čistilne akcije
čiščenja okolja na območju Občine Prebold.
Kazalci: delež gospodinjstev vključenih v organiziran odvoz odpadkov
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POSTAVKE v okviru podprograma:
05002 – Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sanacijo črnih odlagališč in organizacijo redne spomladanske
čistilne akcije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog temelji na realizaciji iz leta 2016.
05004 – Simbio - pogodba o poslovnem najemu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjen za pokritje obveznosti po sklenjeni pogodbi o poslovnem najemu javne
infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog temelji na podlagi posredovanega plana s strani Simbia d.o.o.
05005 –-Deponija Ložnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tem področju so namenjena za sanacijo, zaprtje in upravljanje zaprte deponije
komunalnih odpadkov Ložnica (vzdrževanje objektov in naprav, komunalne storitve,
monitoring).
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram

Opis podprograma
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in
čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih
območjih na njenem območju, konkretneje pa določi posamezne načine odvajanja in
čiščenja v svojem operativnem programu. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je
potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno
izvedbo in delovanje javne službe. Iz sprejetega operativnega programa izhajajo vsakoletne
finančne potrebe za uresničitev vseh nalog tega področja.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda. Glavni kazalci: zmanjšanje preliva na čistilnih napravah, povečan učinek
čiščenja, povečanje števila objektov priključenih na omrežje Dolgoročni cilji so zagotovitev
zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in zaščita vodnih virov, zmanjšanje
emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja.
Kazalci: delež gospodinjstev priključenih na CČN.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje
za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z
dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih
uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti
življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje
nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje
vodnih virov. Cilj je priključitev vseh objektov na kanalizacijsko omrežje na območjih kjer
je zgrajena kanalizacija.
POSTAVKE v okviru podprograma:
05006 Kanalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izgradnja kanalizacije po predlogu KO.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Oskrba s pitno vodo je povezana tudi z odvajanjem in čiščenjem odpadne in padavinske vode.
Zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo je potrebno ustrezno rešiti tudi odvajanje
le te.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Na podlagi projektantskih predračunov in ponudb.
05012 – Storitve JKP – kanalizacije po pogodbi o najemu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo storitev – vodenja katastra, vodenje poslovnih knjig za
sredstva v upravljanju, izdajanja dokumentov v upravnem postopku na področju kanalizacije
v skladu s pogodbo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlagi za zagotavljanje sredstev je sklenjena Pogodba o poslovnem najemu javne
infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih
služb.
Predlog temelji na podlagi posredovanega plana s strani JKP Žalec d.o.o.

51 / 100

05014 – Sofinanciranje MKČN
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje malik komunalnih čistilnih naprav
(MKČN) za lastnike stanovanjskih objektov na območjih, kjer ni možnosti priključitve na
kanalizacijske sisteme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo in sklep pristojnega odbora.
05015 – Subvencije JKP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za subvencioniranje stroškov omrežnine za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda za gospodinjstva in nekatere neprofitne uporabnike v Občini
Prebold.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog temelji na podlagi posredovanega plana s strani JKP Žalec d.o.o glede na predvideni
delež subvencij.
1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za upravljanje in nadzor vodnih virov ter za gospodarjenje s
sistemom vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Urejenost vodotokov in protipoplavna zaščita.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru
dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Podprogram

Opis podprograma
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje
zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
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POSTAVKE v okviru podprograma:
05013 Protipoplavni ukrepi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za najnujnejše protipoplavne ukrepe (izvedba nasipov, protipoplavnih
zidov, sanacija brežine vodotokov…)
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v
prostoru, vodooskrba, stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in ostale
komunalna dejavnost.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
Uredba o prostorskem redu Slovenije.
Nacionalni program varstva okolja
Nacionalni stanovanjski program
Operativni program oskrbe s pitno vodo
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za prostorsko načrtovanje in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilje glavnega programa je kvalitetno izvajanje programa.
Glavni letni izvedbeni cilji s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je izvedba sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega
prostorskega načrta Občine Prebold.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029003 Prostorsko načrtovanje
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
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zastavljenih ciljev
Realizacija manjših protipoplavnih ukrepov in ukrepov za preprečevanje škodljivega
delovanja voda na vodotokih 2. reda.
16029003 – Prostorsko načrtovanje

Podprogram

Opis podprograma
Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na
področju urejanja prostora. V okviru podprograma občina izvaja naloge za prostorski razvoj
občine s pripravo prostorskih aktov občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakona o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Prebold
- Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvedba postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter
pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik na
podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg izvedbe projektov
oziroma faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema
prostorskih aktov tako s strokovnega kot organizacijskega vidika zahtevna, kompleksna in
dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, zato je izredno
težko določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je ureditev nove izvedbene prostorske zakonodaje na občinskem
nivoju.
POSTAVKE v okviru podprograma:
06012 – Prostorski plan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za dokončanje projekta sprememb in dopolnitev ID OPN občine
Prebold.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog temelji na podlagi sklenjene pogodbe in ocene.
1603 – Komunalna dejavnost

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
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urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti, kot so urejanje in vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j.: zagotoviti neoporečno
pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine, zagotoviti izvajanje komunalnih
dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti, ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti,
stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter
pokopališča. Urejenost zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj je izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih
sistemov ter posodabljanjem obstoječih, izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo,
posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo,
upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških
vežic.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
16039001 Oskrba z vodo
1603902 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16039001 – Oskrba z vodo

Podprogram

Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. S storitvami javne službe se
zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih
zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih
območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in
poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50
prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno
vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je
potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno
izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev
vseh nalog iz tega področja.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov in povezovanje sistemov med
seboj ter ustrezna ureditev odvajanja odpadnih vod. Kazalci: zmanjšanje števila uvedenih
ukrepov na sistemih, zagotovitev oskrbe s pitno vodo za vse objekte v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno obnovo vodovodnih sistemov in
reševanje odvajanja odpadnih voda ter zagotavljati čim bolj kvalitetno oskrbo s pitno vodo
in dvig varnosti oskrbe z zagotavljanjem kvalitetnih vodnih virov.
POSTAVKE v okviru podprograma:
06013 – Vodovod
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na področju vodooskrbe je planirano vzdrževanje hidrantov, navezava vodovoda v Matkah
Pod vinogradi in Sv. Lovrenc ter obnova vodovoda v Dolenji vasi mimo Hausov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Oskrba s pitno vodo je povezana tudi z odvajanjem in čiščenjem odpadne in padavinske vode.
Zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo je potrebno ustrezno rešiti tudi odvajanje
le te.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi projektantskega predračuna.
06016 – Storitve JKP – vodovod po pogodbi o najemu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo storitev – vodenja katastra, vodenje poslovnih knjig za
sredstva v upravljanju, izdajanja dokumentov v upravnem postopku na področju vodooskrbe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlagi za zagotavljanje sredstev je sklenjena Pogodba o poslovnem najemu javne
infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih
služb.
Predlog temelji na podlagi posredovanega plana s strani JKP Žalec d.o.o.
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za obnovo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic na
pokopališčih Prebold in Marija Reka. Občina določa merila za oddajanje, pripravo in
vzdrževanje grobov, merila za oblikovanje cen ter pravice in obveznosti, organizacij, ki
urejajo pokopališča. Sprejema ureditveni načrt izgradnje ali razširitve pokopališča ter
sprejema pokopališki red.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Statut Občine Prebold
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Vzdrževanje urejenosti in reda na vseh pokopališčih ter ravnanje v skladu z Odlokom o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč. Vzdrževanje in obnavljanje
objektov na pokopališčih. Dolgoročni cilj sta urejeni pokopališči in spremljajoči objekti v
Preboldu in v Mariji Reki.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- skrb za red in čistočo
- določena in urejena mesta za odlaganje odpadkov, redno odvažanje odpadkov
- skrb, da se na pokopališčih ne zadržujejo osebe, ki ne upoštevajo pietete umrlih
- izvedeno tekoče vzdrževanje pokopališča
- izvedena obnova sanitarnih prostorov v Mrliški vežici na pokopališču Prebold
POSTAVKE v okviru podprograma:
04018 – Vzdrževanje in urejanje pokopališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za:
- odvez smeti in odpadnih sveč iz pokopališč v Marija Reki in Preboldu
- vzdrževanje zapuščenih ter ostalih grobnih prostorov, za katere skrbi Občina Prebold,
nasip peska med grobnimi prostori na obeh pokopališčih ter urejanje celotne podobe
na pokopališčih in okolici
- zavarovalne premije za mrliški veži na pokopališču Prebold in Marija Reka
- obnove pokopališč in mrliških vežic (v letu 2018 so predvidena manjša obnovitvena
dela v mrliški vežici na pokopališču Marija Reka)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračun pravice porabe temelji na realizaciji iz leta 2016 in ocenjenih potrebah v letu 2018.
16039003 – Objekti za rekreacijo

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva zagotovijo za vzdrževanje zelenic, parkov, vzdrževanja
Gaja in bazena ter vzdrževanje drugih javnih površin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o varstvu okolja.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih
površin za rekreacijo - igro otrok, zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin,
zagotavljanje standarda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja zelenic ob prometnicah, urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin
zelenic, parkov, otroških igrišč, objektov namenjenim športu in rekreaciji na prostem, ipd.
Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin
POSTAVKE v okviru podprograma:
06020 – Športna in otroška igrišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
Sredstva so namenjena za nakup otroških igral ter zunanje športne opreme po predlogu
upravljalcev športnih igrišč.
420401 Novogradnje
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materiala za gradnjo društvenih prostorov po
predlogih upravnikov športnih igrišč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2016 in ponudb.
16039004 - Praznično urejanje naselij

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje
zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Počastitev državnih in občinskega praznika ter izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne
tradicije in kulture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Prebold
ter športnih, kulturnih in drugih prireditvah in javnih shodih ter novoletna okrasitev občine.
POSTAVKE v okviru podprograma:
06019 – Praznično urejanje naselij
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za novoletno okrasitev in nakup zastavic.
16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Podprogram

Opis podprograma
Strošek na tej postavki predstavlja plakatiranje in oglaševanje prireditev in drugih dogodkov
v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na
območju Občine Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvajanje podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.
Opis podprograma
Strošek na tej postavki predstavlja plakatiranje in oglaševanje prireditev in drugih dogodkov
v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na
območju Občine Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvajanje podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.
Kazalci so večje število udeležencev na prireditvah in večja obveščenost občanov.
POSTAVKE v okviru podprograma:
04025 – Plakatiranje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo izvajanja storitev plakatiranja po naročilu in čiščenja
plakatnih mest, ter zagotovitev brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne oz.
referendumske kampanje, katerih število in skupna površina morata posameznemu
organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Lokalna skupnost mora
organizatorjem volilne in referendumske kampanje, v skladu z določili 8. člena Zakona o
volilni in referendumski kampanji, omogočiti brezplačna plakatna mesta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2016.
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program

Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na
stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno izvajanje glavnega programa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih
ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma gre za nakup in prodajo ter vzdrževanje neprofitnih stanovanj, ki so
v lasti Občine Prebold.
Zakonske in druge pravne podlage
- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in
najnižji vrednosti prispevka
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnih
- Nacionalni stanovanjski program
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja ter
izgradnja ali preureditev novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja.
Planirani kazalci na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg
realizacije nevednega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo investicijo se preprečuje
staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost
stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda
najemnikov.
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POSTAVKE v okviru podprograma:
06005 – Prodaja in nakup stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402099 Drugi splošni material in storitve
Sredstva so namenjena za izdelavo energetskih izkaznic (dodelitev ali prodaja stanovanj).
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
Sredstva so namenjena za plačilo odvetniških storitev v zvezi s stanovanji.
402934 Plačila storitev DURS
Sredstva so namenjena za plačila storitev davčne uprave ob prodaji stanovanjskih prostorov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
06006 – Rezervni sklad za vzdrževanje stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
409300 Sredstva proračunskih skladov
Lastniki stanovanj morajo na podlagi zakonskih obveznosti namenjati sredstva v rezervni
sklad za izboljšanje in vzdrževanje ve stanovanjskih stavb. Na podlagi ugotovljenih meril se
izračuna najnižja vrednost prispevka, tako da se starost (štirje razredi) pomnoži z vrednostjo,
ki znaša od 0 do 0,3 EU/m2.
4093001 Sredstva proračunskega sklada – Sipro
Sredstva se bodo namenila za menjavo strešne kritine Trg 7.
4093002 Sredstva proračunskega sklada – Virant Žalec
Sredstva se bodo namenila za skupna investicijska dela na objektih kjer je upravnik EVB
Elektro Virant.
06021 – Izgradnja stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva se bodo namenila izgradnjo stanovanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov višine sredstev upravnikov
stanovanj.
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma upravljamo in vzdržujemo neprofitna stanovanja, ki so v lasti
Občine Prebold.
Zakonske in druge pravne podlage
- Stvarnopravni zakonik
- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in
najnižji vrednosti prispevka
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Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnih
Pogodbe o upravljanju stanovanj na območju Občine Prebold

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanja in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo
občina obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskem
vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi
boljša energetska učinkovitost objektov. Izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem
stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja
in s tem izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu. Cilj je tudi
obnova in posodobitve. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj, število novih stanovanj.
POSTAVKE v okviru podprograma:
06003 – SIPRO Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sipro d.o.o. Žalec ima v upravljanju 36 stanovanj; Vrunčeva Celje, Na zelenici 8, Graščinska
cesta 6 in 10, Hmeljarska cesta 11 in 15, Latkova vas 221 in Šešče 51.
402099 Drugi splošni material in storitve
Sredstva se namenijo za izdelavo inventure.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Sredstva se namenijo za nepredvidena vzdrževalna dela (sistem ogrevanja v stanovanjih,
zatesnitev oken, menjava vrat,….) na vseh stanovanjih ter nujna vzdrževalna dela, menjava
vhodnih vrat.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Sredstva se namenijo za stroške upravljanja in zavarovanja v stanovanjskih objektih, katerih
upravnik je Sipro Žalec.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Sredstva se namenijo za obnovo kopalnice, menjavo oken NZ 8.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov upravnika.
06004 – Virant Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
EVB Elektro Virant s.p. Žalec ima v upravljanju 32 stanovanj v Preboldu: Na zelenici 6, 13,
17, 18 in 19 ter Hmeljarski 3.
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov neplačnikov – subsidiarna odgovornost.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Sredstva se namenijo za nepredvidena vzdrževalna dela: vodovod; sistem ogrevanja v
stanovanjih in ostala nepredvidena vzdrževalna dela.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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Sredstva se namenijo za zavarovanje kotlovnice, dimnikarske in servisne storitve, menjava
gorilnika in obtočnih črpalk ter ostala nepredvidena dela.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Sredstva se namenijo za stroške upravljanja (282,20 €/mesečno) in zavarovanja stanovanj
(požarno, izlitje vode, odgovornost, poplave), katerih upravnih je Virant Boris s.p.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Sredstva se namenijo za menjavo oken in obnovo kopalnic po predlogu upravnika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov upravnika.
06009 – Vknjiženje etažne lastnine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se za stroške vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozda in stavbna)

Glavni program

Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za urejanje zemljišč v lasti občine in nakup novih zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v
lasti občine) za namen gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov, uskladitve
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, služnost oddaja v najem),
pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči je letni izvedbeni cilj izvedba
postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (cenitve, odmere, notarski in odvetniški
stroški, odškodnine, sodni stroški, odmerjeni davki FURS…), ter sredstva za nakupe
zemljišč in z njimi povezanih stroškov.
Kazalci: realizacija letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega
premoženja pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih
zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga zaradi katerega je izredno težko natančno
določiti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram

Opis podprograma
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Podprogram vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (odškodnine, najemnine in
drugi stroški urejanja zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...)
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih financah
- Stvarno pravni zakonik
- Obligacijski zakonik
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja
premoženjsko pravnih zadev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci:
realizacija letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja
pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga zaradi katerega je izredno težko natančno
določiti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja
s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom.
POSTAVKE v okviru podprograma:
06011 – Ureditev zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena geodetskim odmeram zemljišč in urejanju lastništva, plačilu
odvetniških storitev v zvezi vloženih tožb v zadevi denacionalizacije Paulin, notarskim
storitvam, plačilu davka na promet nepremičnin in komunalni opremi zemljišč znotraj
Lokacijskega načrta Latkova vas 1, 2.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene.
16069002 – Nakup zemljišč

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javnih financah
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Stvarno pravni zakonik
Obligacijski zakonik
Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
Zakon o denacionalizaciji
Zakon o graditvi objektov
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o urejanju prostora
Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih
zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja. Kazalci na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni
okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega
premoženja pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki premoženjsko pravnih zadev
nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z
lastniki zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup zemljišč v skladu z letnim
načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.
POSTAVKE v okviru podprograma:
06010 – Nakup zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup oziroma zamenjavo zemljišč v skladu z načrtom nakupa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Načrt nakupa in zamenjave zemljišč za leto 2018.
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- omogočiti zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1707 Drugi programi na področju zdravstva
1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program

Opis glavnega programa
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Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- izvajanje mrliško ogledne službe
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj predstavlja financiranje zdravstvenih programov v okviru proračunskih zmožnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- zagotavljati občanom nujno zdravstveno zavarovanje
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
- zagotoviti nujno zdravstveno pomoč posameznikom, z zagotavljanjem osnovnega
zdravstvenega zavarovanja brezposelnim (kazalec: število zavarovancev).
POSTAVKE v okviru podprograma:
10006 – Zdravstveno varstvo brezposelnih oseb
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga Občini obveznost plačila
obveznega zdravstvenega zavarovanja tistih oseb, državljanov RS s stalnim bivališčem na
njenem območju, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi ZUPJS-a.
Predvideva se povprečno 105 zavarovanih oseb na mesec.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračun pravice porabe temelji na oceni realizacije za leto 2016.
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17079002 – Mrliško ogledna služba

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema stroške mrliško ogledne službe. Občina je dolžna kriti račune za
opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino
Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze
zdravnikov-mrliških oglednikov na mrliške preglede. Kriti mora tudi stroške odvoza umrlih
s kraja nesreče. Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov anonimnih pokopov za tiste
občane, ki nimajo dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju –ZZVZZ (UPB)
- Zakon o zavodih
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč
- Zakon o zdravniški službi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe.
POSTAVKE v okviru podprograma:
07001 – Mrliško ogledna služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413302 Tek. transf. v jav. Zavode in druge izvajalce jav. služ.
Sredstva se namenijo za mrliško ogledno službo, ki je zakonsko predpisana obveznost ter za
patološke in alkoholometrične preiskave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema programe ohranjanje kulturne dediščine, programe športa in kulture v
Občini Prebold, na podlagi podanih predlogov športnih in kulturnih društvih.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa RS
- Letni program športa
- Lokalni program športa 2014-2018
- Lokalni program kulture 2016-2020 v Občini Prebold
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ustvariti pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih in športnih društev, da se bo kvaliteta
športa in kulture v Občini Prebold dvignila. Nekatera športna in kulturna društva že uspešno
promovirajo občino tudi izven meja občine. Z ustvarjanjem pravih pogojev in tudi s
pridobivanjem privatnih sredstev v te panoge lahko poskrbimo za usklajen razvoj športa in
kulture v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne dejavnosti
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za ohranjanje kulturne dediščine ter zagotavljanje ustreznih
materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je vzpostavitev učinkovitega sistema za ohranjanje kulturne dediščine,
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zaščita in vzdrževanje spomenikov na področju
kulturne dediščine.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število obnovljenih
objektov in kulturnih spomenikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina
18029001 – Nepremična kulturna dediščina

Podprogram

Opis podprograma
Program predstavlja skrb za kulturno dediščino. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oz. skrbeti
zanje. Občina delno sofinancira tudi vzdrževanje in obnovo spomenikov ostalih lastnikov
(npr. verskih skupnosti, društev, zavodov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci so:
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 vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine pomembne za
kulturno identiteto občine (kazalnik: število obnovljenih, evidentiranih kulturnih
spomenikov);
 izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine (kazalniki: število obiskovalcev).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje spomenikov in sakralnih objektov.
Kazalci so obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08014 – Vzdrževanje spominskih obeležij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje spominskih in drugih obeležij v Preboldu, Matkah,
Mariji Reki ter ureditev spominskih obeležij in položitev vencev ob dnevu spomina na mrtve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračun pravice porabe temelji na izhodiščih preteklih let.
18029002 – Premična kulturna dediščina

Podprogram

Opis podprograma
Program predstavlja skrb za kulturno dediščino. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oz. skrbeti
zanje.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)
- Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci so:
 vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine pomembne za
kulturno identiteto občine;
 izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine (kazalniki: število obiskovalcev).
 Zaključena celota objekta.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje premične kulturne dediščine – zgodovinske zbirke in
ureditev novih prostorov muzejsko turističnega centra ter vstopne točke samooskrbne mreže
kmetijstva. Kazalci so število obiskovalcev in število dogodkov in prireditev.
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POSTAVKE v okviru podprograma:
08028 – Režajeva domačija – zgodovinska zbirka Prebold
Sredstva so namenjena za tekoče stroške vzdrževanja objekta in Muzejske zbirke Prebold
skozi čas in stroške upravljanja z zbirko ter za stroške investicijskega vzdrževanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih leti in na oceni pridobljenih
ponudb.
1803 – Programi v kulturi

Glavni program

Opis glavnega programa
Programi v kulturi zajemajo sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, za medije in
avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Programi v kulturi zajemajo tudi
sredstva za ljubiteljsko kulturo, katero vodijo kulturna društva naše občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa kulture je zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarska
dejavnosti (povečanje deleža uporabnikov knjižničnega gradiva, rast izposoje),
zagotavljanje ustreznih pogojev za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, ohranjati
interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, zagotoviti ustrezne prostore za
obstoj in razvoj javnih zavodov in društev na področju kulture.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni cilj je ohranjanje knjižničarske dejavnosti, tj. ustvarjanje pogojev za nadaljnje
izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam
prebivalstva, predvsem mladini; razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje
ljubiteljske kulture; seznanitev javnosti in medije o pomembnih dogodkih in prireditvah v
občini Prebold. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: novi programi, ki
zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, število kulturnih prireditev, število prijavljenih
ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu in njihovi programi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna sredstva
18039005 Drugi programi v kulturi
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram

Opis podprograma
Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno
dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh
stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Zakon o knjižničarstvu nalaga občini zagotavljanje knjižnične dejavnosti na njenem
območju. Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo mora imeti:
 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,
 ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev,
 ustrezen prostor in opremo
 ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti.
Zakon o knjižničarstvu tudi nalaga knjižnici:
 sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju njenih uporabnikov,
 organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi
potrebami.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
 usmeriti knjižnico v permanentno učečo se organizacijo -razviti nove informacijske
storitve -razvijati digitalno knjižnico
 omogočiti enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva (kazalec:
povečanje deleža uporabnikov, rast izposoje)
 zagotoviti letni prirast gradiva v skladu s Pravilnikom (kazalec: št. novih enot
knjižničnega gradiva);
 spodbujati delavnice, kulturne prireditve, vseživljenjsko učenje v prostorih knjižnice
(kazalec: št. delavnic in drugih dogodkov v knjižnici)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so: zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice, sredstva za dodaten
nakup knjižničnega gradiva in izvedba prireditev (štiri prireditve tedensko, 9 mesecev).
POSTAVKE v okviru podprograma:
08006 – Dejavnost medobčinske splošne knjižnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
08006 Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Sredstva so v osnovi namenjena za plače in druge osebne prejemke. Za programske in
neprogramske materialne stroške v okviru Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Nadalje so
sredstva namenjena za nakup knjig, ter za prireditve v okviru Občinske knjižnice Prebold.
08030 Knjige
Sredstva so namenjena za ponatis knjig pisatelja Janka Kača.
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18039003 – Ljubiteljska kultura

Podprogram

Opis podprograma
Ljubiteljska kulturna dejavnost ima tako v slovenskem merilu kot tudi na lokalnem nivoju
specifično tradicijo. Tudi v Občini Prebold ima pomembno vlogo pri ohranjanju identitete.
Kulturna društva z skupinami in z udeleženci pomembno prispevajo h kulturni podobi
občine. Tako ohranjamo ljubiteljsko kulturno izročilo, katerega širijo društva.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD)
- Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Ustvarjanje spodbudnih razmer za kulturno ustvarjalnost v občini, še zlasti pri mladih
(kazalci: novi prostori oz. adaptacija starih prostorov namenjenih za kulturo, število društev,
skupin, udeležencev programov)
- omogočiti dostopnost kulturnih dobrin (kazalci: število prireditev, število koristnikov
programov)
- zagotoviti preglednost oz. transparentnost delovanja izvajalcev kulturnih programov
(kazalci: spremembe in dopolnitve Pravilnika za sofinanciranje ljubiteljske kulturne
dejavnosti, poročila izvajalcev o izvajanju programov, analiza programov in poročil
izvajalcev)
- dvigniti kvaliteto kulturnih programov in njihovo spremljanje (kazalci: poročila izvajalcev
o izvajanju programov, analiza programov in poročil izvajalcev, št. udeležencev
izobraževanj)
- tesneje sodelovati z izvajalci kulturnih programov znotraj občine in izven nje (kazalci:
število nastopov posameznih društev in skupin izven občine, število skupnih dogodkov,
prireditev)
- pripraviti tržno zanimive kulturne programe in s tem zagotoviti del sredstev za delovanje
društev (kazalci: št. prireditev z vstopnino oz. prostovoljnimi prispevki). Dolgoročni cilj je
tudi povečevati vključenost občanov v društva ter spodbuditi njihovo sodelovanje med
društvi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je tesnejše sodelovanje z izvajalci kulturnih programov in povečevati število
nastopov naših društev tudi izven meja občine in hkrati povabiti druga društva v gostovanje.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08009 – Dotacije kulturnim društvom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo razdelila na osnovi razpisa po Pravilniku za vrednotenje programov v
ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulture in kulturnih prireditev v letu 2018.
08010 – Sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje po pogodbi Sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2018.
18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za nabavo glasila Utrip Savinjske doline za gospodinjstva v
občini ter za oglaševanje na televizijskih in radijskih postajah, časopisih ter izdajo spletnega
časopisa E-glas izpod Žvajge.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: seznanitev javnosti o pomembnih dogodkih, prireditvah
ter o delu in življenju v občini, skratka obveščati občane in drugo zainteresirano javnost o
dogajanju v občini Prebold preko časopisa Utrip Savinjske doline (kazalec: število
prispevkov, število izvodov časopisa, obveščenost občanov ,..)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno opravljanje nalog v okviru dolgoročnih ciljev.
Kazalci so:
- poročila o dogajanju v občini na lokalni televizijski postaji, ki je dostopna preko
kabelske televizije,
- članki o dogajanju v občini v glasilu Utrip Savinjske doline in dostava navedenega
časopisa v vsa gospodinjstva v občini.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08016 – Radio in televizija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo storitev oglaševanja na STV in ostalih televizijskih in
radijskih postajah ter časopisih in za uredniške storitve spletnega časopisa E-glas izpod
Žvajge.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračun pravice porabe temelji na izhodiščih preteklih let.
08017 – Časopis Utrip Savinjske doline
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo časopisa, ki ga mesečno brezplačno prejme 1.770
gospodinjstev v občini. Na leto izide 11 številk časopisa.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pogodba o odkupu časopisa Utrip in na izhodiščih preteklih let.
18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje občinske knjižnice, vzdrževanja dvorca Prebold in dvorane
Prebold .
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je:
- zagotoviti prostorske pogoje za družbene dejavnosti,
-zagotoviti možnost udejstvovanja v društvih,
-zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti čim boljše in enakopravne pogoje za delovanje društev v občini.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08007 – Občinska knjižnica Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalne premije, storitve varovanja zgradb in prostorov.
402099 Drugi splošni material in storitve
Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje dvigala.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Sredstva se namenijo za nujna vzdrževala dela.
402504 Zavarovalne premije
Sredstva se namenijo za zavarovanje knjižnice.
413300 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – za plače
Sredstva se namenijo za čiščenje prostorov - plača čistilke za knjižnico in ostale prostore
89,04%.
413302 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – za mat. stroške
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Sredstva se namenijo za materialne stroške, ki zajemajo ogrevanje prostorov, električno
energijo, vodo, čistila, sanitarni material in odvoz odpadkov. Sredstva se zaračunavajo v
obsegu 20,78 % - delež kvadrature, razen vodarina (15 m3) in odvoz odpadkov (120 l).
420246 Nakup opreme za knjižnice
Sredstva se namenijo za nakup opreme v knjižnici Prebold.
08012 – Dvorana Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja,
vode in komunalne storitve, čiščenja, zavarovalne premije za objekt, najemnine skladišča ter
za manjša vzdrževalna dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih leti in na oceni pridobljenih
ponudb.
Program: 1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program

Opis glavnega programa
Program podpora posebnim skupinam zajema sredstva za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa podpora posebnim skupinam je pomoč pri izvajanju programov
veteranskih in drugih organizacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni cilj je sofinanciranje programov posebnim skupinam.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programov in srečanj veteranskih organizacij ter kritje
stroškov proslave na Čreti.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so usmerjeni v ohranjanje dejavnosti veteranskih organizacij.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti enakopravne pogoje izvajanje programov veteranskih organizacij ter
sofinanciranje proslave na Čreti.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08020 – Dotacije veteranskim društvom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje veteranskih organizacij - Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Žalec, Veteranskega združenja Sever za Celjsko območje-Odbor
Žalec, Združenje VSO Območni odbor Spodnje Savinjske doline in Občinskega združenja
borcev in udeležencev NOB Prebold. Sredstva bodo dodeljena na podlagi razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi pogodb in realizacije 2016.
08024 – Srečanje veteranskih organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov srečanja Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Žalec v gaju Prebold, srečanja Veteranskega združenja Sever za Celjsko
območje Odbor Žalec ter stroškov proslave na Čreti - plačilo prevoza Pihalne godbe Prebold
in dela stroškov postavitve šotora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi dogovora o sofinanciranju srečanj in prireditev veteranskih
organizacij med občinami SSD.
Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programa upokojencev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti enakopravne pogoje izvajanje programa upokojenske organizacije.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08021 – Dotacije upokojenskim društvom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
412000 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev Prebold na podlagi
razpisa.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje programov športa ter športnih prireditev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je spodbujati razvoj športa v občini tako za tiste,ki se s športom ukvarjajo
prostovoljno, bodisi organizirano ali neorganizirano, tako da se vključujejo v društva in
druge športne organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je ustvariti pogoje za izvajanje aktivnosti s področja programa športa, da bi se
povečalo število otrok,mladine in študentov, vrhunskih športnikov in športno aktivnih
občanov.
Kazalci bodo večja udeležba in množičnost na vseh športnih prireditvah in večje število leteh.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
18059001 – Programi športa

Podprogram

Opis podprograma
Prednostna naloga športnih programov v občini je izvajanje programov, ki so namenjeni
šoloobveznim otrokom in mladini, saj imajo pozitiven učinek na razvoj in vzgojo
odraščajočih otrok in mladine. Pomembno vlogo ima tudi kakovostni šport in programi
rekreacije. V občini je 16 izvajalcev športnih programov. Občina uresničuje javni interes v
športu tako, da:
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
 načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, ki bo opredeljen z letnim programom športa se
bodo sredstva zagotavljala predvsem za:
 šport otrok in mladine;
 športno dejavnost študentov;
 kakovostni šport;
 vrhunski šport;
 rekreacijo in
 izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnega kadra.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v RS
- Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold
- Letni program športa v občini Prebold
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev (kazalci: število udeležencev športnih
programov, število športnih programov in dogodkov)
 izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine (kazalci: analiza
športnih programov in poročil izvajalcev, število udeležencev izobraževanj, število
novih programov)
 razvijati športne zdravstveno-preventivne in športne programe za krepitev zdravja
(kazalci: povečana osveščenost prebivalcev glede pomena športnih programov za
zdravje, število zdravstveno-preventivnih in športnih programov)
 povečati dostopnost do športno rekreativnih programov (kazalci: število novih športnih
društev in skupin, število udeležencev programov)
 povečati število športno rekreativnih objektov oz. površin (kazalci: število novih oz.
adaptiranih športnih objektov oz. površin)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo športnih programov ter spodbujati
športne aktivnosti ter s tem posledično tudi zdrav način življenja in povečati število aktivnih
udeležencev v športu z zagotovitvijo prostorskih pogojev.
Kazalci so število udeležencev.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08001 Športna zveza Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranje športnih programov, ki jih izvajajo športna in druga
društva ter vzdrževanje športnih objektov in naprav. Razdeljena bodo na podlagi razpisa in
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold. Del sredstev pa bo namenjen
sofinanciranju prireditev (iz programa Športne zveze in Občine Prebold), ki jih bodo izvajala
društva in bodo izbrana z razpisom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Letni program športa občine Prebold.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi razpisa za sofinanciranje programov športa.
08005 Športni objekti in naprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalne premije za športne objekte.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi plačila stroškov zavarovanja iz leta 2016.
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POSTAVKE v okviru podprograma:
09013 – Počitniške- aktivnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
412000 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Sredstva se namenijo za sofinanciranje izvajanja počitniških aktivnosti za osnovnošolsko
mladino Občine Prebold, ki jih organizirajo OŠ, razna društva in ostale organizacije. Sredstva
se bodo razdelila na podlagi razpisa v letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Letni razpis za sofinanciranje programov počitniških aktivnosti v letu 2018.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema sredstva za financiranje programov s področja predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. osnovnega glasbenega
izobraževanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih, materialnih pogojev za izvajanje vzgojno
izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program

Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in
zagotavljanjem kakovostne izvedbe kurikula za vrtce.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih
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otrok, subvencioniranje plačila programov vrtca, z dodatnim programom omogočiti izvedbo
najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in standard vzgojno izobraževalnega
procesa, tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v vrtcu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029001 – Vrtci

Podprogram

Opis podprograma
Predšolska vzgoja predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo. Poleg vzgoje v
ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna
naloga institucionalne predšolske vzgoje je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih
duševnih in telesnih sposobnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZOFVI- UPB5,
 Zakon o vrtcih
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic
iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne
pomoči
 Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega
dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in
dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente,
oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega
pomočnika
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju predšolske vzgoje so usmerjeni:
 k povečanju deleža vključenosti otrok v vrtce in k zagotavljanju kakovosti izvajanja
programov za predšolske otroke (kazalnik: odstotek predšolskih otrok vključenih v
vrtec);
 k zagotovitvi ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programov vrtca
v skladu s standardi in normativi (kazalnik: število novim prostih mest za otroke v
vrtcih).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje
predšolske vzgoje ter zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno,
ki jo plačujejo starši.
POSTAVKE v okviru podprograma:
09001 – OŠ Prebold – OE Vrtec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Septembra 2016 je bilo v Vrtec Prebold vpisanih 258 otrok razporejenih v 14 oddelkov,
sredstva na tej proračunski postavki so zagotovljena za:
411921Plačilo razlike med ceno prog, v vrtcih in plačili staršev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje razlike v ceni programa na podlagi zakona ter vloge
staršev za znižano plačilo vrtca.
41192102Razlika v ceni ( razlika do normativa, odpravnine,…)
Sredstva so namenjena za:
- pokrivanje razlike med ceno programa med dejanskim in najvišjim normativnim številom
- nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnic zaradi bolezni do 30 dni
- dodatno izobraževanje specialne pedagoginje.
413300 Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb-sred. za plače
Sredstva so namenjena za plačilo: učitelj DSP 1 ura/teden, delo računalničarja, prispevek v
Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
413302Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj. jav. služb – za izd.
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja napeljav in študentsko delo.
4133022Tekoči transferi – letovanje otrok
Sredstva so namenjena plačilo stroškov vrtca v naravi, smučarskega tečaja in plavalnega
tečaja.
4133023Tekoči transferi – obdaritev otrok
Sredstva so namenjena za nakup daril za obdaritev otrok ob Novem letu, ki so vključeni v
vrtec in tudi ostalih predšolskih otrok (3 leta in več) iz območja občine Prebold, ki ne
obiskujejo vrtca.
4133024Tekoči transferi – nastopi, prireditve
Sredstva so namenjena z sofinanciranje prireditev (teden otroka, zaključek leta, družinski
praznik), igralna ter didaktična sredstva.
413310Tekoči transferi – premije dodatnega kolek. zavar.
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja. Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo
individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.
4323003 Investicijski transfer JZ- za opremo
Sredstva so namenjena za nakup opreme po oddelkih, IKT projektor, radio, CD-ji, fotoaparat.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Cene programov so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
programov v vrtcih. Upoštevani so predvideni stroški dela, materiala in storitev ter stroške
živil za otroke v letu 2016. Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
09027 – Investicije VRTEC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev prezračevanja v kuhinji vrtca.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene.
09003 – Drugi vrtci izven območja občine Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
411921 Plačilo razlike med ceno prog. v vrtcih in plačilih staršev
Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Občine Prebold
za otroke s stalnim prebivališčem v občini Prebold, ki obiskujejo vrtec izven območja občine
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Prebold se stalno povečuje. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so
zakonska obveznost ustanovitelja.
Drugi vrtci – izven območja občine – Ker je občina dolžna na podlagi zakona sofinancirati
razliko v ceni programa tudi v vrtcih izven občine Prebold se sredstva namenijo za
sofinanciranje razlike v ceni programa tudi za otroke, ki so vključeni v naslednje vrtce: Vrtci
občine Žalec, Polzela, Velenje, Celje: Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Zarja, Nazarje,
Braslovče, Koper, Piran, Waldorfski vrtec Žalec, Štore, Maribor, Hoče – Slivnica (skupno
število otrok 38). Sredstva se namenijo tudi za sofinanciranje razlike v ceni programa tudi za
otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program

Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za financiranje osnovne šole.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je omogočiti učencem, da pridobijo temeljno znanje in pridobijo čim boljšo
izobrazbo, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so
pomembne za rast in razvoj celotne občine, tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in
opreme šol.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev,
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo
kakovost in standard vzgojno izobraževalnega procesa,
- tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m2.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039001 – Osnovno šolstvo

Podprogram

Opis podprograma
Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo, vzgaja za obče kulturne
in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja
ter znanja, ki zagotavljajo nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev
osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z
upoštevanjem različnosti otrok. Izobraževanje se financira iz sredstev državnega proračuna
(plače, prispevki, davki ter drugi osebni prejemki), iz sredstev lokalne skupnosti pa se
financira:
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za OŠ in druge
materialne stroške, razen navedenih v 81. členu Zakon o organizaciji in financiranju
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-

vzgoje in izobraževanja,
sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni
šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
sredstva za dodatne dejavnosti OŠ,
sredstva za investicije v OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 Zakon o glasbenih šolah,
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakon o javnih zavodih,
 Odloki o ustanovitvi javnih zavodov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci:
 učencem omogočiti uspešno vključitev in šolanje v ustreznih programih srednješolskega
izobraževanja (kazalec: delež učencev, ki uspešno zaključijo osnovno šolo);
 zagotoviti podaljšano bivanje za vse otroke, ki ga potrebujejo in varstvo za vozače
(kazalec: število vključenih v podaljšano bivanje)
 zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za izvajanje osnovnošolskega
izobraževanja (kazalec: urejenost in primernost prostorov za osnovnošolsko
izobraževanje v skladu z normativi in standardi);
 zagotoviti prevoze otrok, vključno na nevarnih poteh (kazalec: število vozačev, ki so
upravičeni do prevozov)
 omogočiti učencem vključitev v projekte, dejavnosti, tabore ter sodelovanje na
mednarodni ravni ter koristiti preventivne programe (kazalec: število učencev,
vključenih v projekte, dejavnosti, št. udeležencev na taborih, št. sodelujočih v
mednarodnem sodelovanju)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: - kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem
večji nivo znanja učencev, - kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih
materialnih stroškov, - vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število učencev, ki so
pridobili dodatna znanja, - obnovljene in vzdrževane površine v m2.
POSTAVKE v okviru podprograma:
09006 – Osnovna šola Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402099 Drugi splošni material in storitve
Sredstva se namenijo za slikanje prvošolčkov in ostali splošni material.
413300 Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb-sred. za plače
Sredstva so namenjena za plače, pri izvajanju naslednjih dejavnosti:
- varstvo vozačev od 1. do 5. razreda (glede na urnik učencev)
- športni pedagog pri pouku na razredni stopnji 36,36 %
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- plača hišnika – vzdrževalca 20,33 %
- učitelj v oddelku podaljšanega bivanja
- regres.
41330201 Tekoči transfer v JZ – dvanajstina
Sredstva so namenjena za stroške električne energije, ogrevanja, vode, kom. storitev, stroške
tekočega vzdrževanja, tehničnega varovanja - Provarnost, dimnikarske storitve, odvoz smeti
in revizije. OŠ se nakazujejo mesečno v enakih zneskih skozi vse leto, na podlagi zahtevka
po pogodbi.
41330202Tekoči transfer v JZ – realizacija
Sredstva so namenjena pokritju stroškov zdravniških pregledov delavcev, zavarovanja in
prevoznih stroškov hišnika, nakazala se bodo na podlagi zahtevka s prilogami o realizaciji.
41330203Tekoči transfer v JZ – dodatni program
Sredstva so namenjena: - za prevozne stroške in storitve: izlet zlatih bralnih značkarjev,
pevskega zbora in nagrajenih zaslužnih učencev;
- sofinanciranje bralne značke in obdaritev otrok od 1. do 5. razreda za Novo leto:
sredstva za bralno značko vključujejo nabavo značk in potrdil za vse učence, stroške
podelitve, vključno s predstavo, posebej za razredno in posebej za predmetno stopnjo
ter obisk gosta (pisatelja ali drugega umetnika);
- počitniške dejavnosti, ki jih bodo organizirali v zimskih in letnih počitnicah.
- Prevoz sistematski pregled otrok.
41330204Tekoči transfer v JZ – tekmovanja, nagrade
Sredstva so namenjena za projekte in prireditve: proslave, tekmovanja, filatelija, EKO šola
Zdrava šola, Naj pesem pove,bralni projekti: knjižni gost.
413310Tekoči transfer v JZ - prem. kol. dod. pokoj.zav.
Sredstva so namenjena za plačilo premije dodatnega kolektivnega zavarovanja za zaposlene
delavce.
4323003 Tekoči transfer v JZ – za opremo
Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in garderobnih omaric.
4323004 Investicijski transfer – za vzdrževanje
Sredstva so namenjena vzdrževalna dela po šolskem planu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov proračunskega uporabnika.
09010 – Logoped
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413302Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb – za izd. za
Sredstva so namenjena za sofinanciranje plače logopeda. Delež se določi glede na število
otrok vključenih v logopedsko obravnavo za leto 2018.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
09011 – Osnovna šola Glazija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413302 Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj. jav. služb – za izd. za
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov za učence iz naše občine na
Osnovni šoli Glazija.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
09027 – Investicije OŠ Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev hidroizolacije na najstarejšem delu OŠ Prebold in
pleskanje fasade na starem delu šole.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene.
19039002 – Glasbeno šolstvo

Podprogram

Opis podprograma
Zagotavljanje materialnih stroškov glasbeni šoli (za prostore in opremo glasbenih šol ter
druge materialne stroške, zavarovanje...).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci: - učencem omogočiti uspešno vključitev in šolanje
v ustreznih programih glasbenega izobraževanja (kazalec: delež učencev, ki uspešno
zaključijo programe glasbene šole); - zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za
izvajanje glasbenega izobraževanja (kazalec: urejenost in primernost prostorov za glasbeno
izobraževanje v skladu z normativi in standardi).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru
podprograma.
POSTAVKE v okviru podprograma:
09009 – Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413300 Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb
Sredstva se namenijo za sofinanciranje materialnih stroškov učencev iz naše občine, kar za
občino Prebold.
432300 Investicijski transferji javnim zavodom
Sredstva se namenijo za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostorih glasbene šole v
Preboldu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov proračunskega uporabnika.
1906 – Pomoči šolajočim

Glavni program

Opis glavnega programa
Program zagotavlja sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zmanjšati razlike med učenci.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različne oblike pomoči šolajočim. V okviru
podprograma se zagotavljajo sredstva za:
- subvencionirano prehrano učencev,
- subvencioniranje letovanj,
- subvencioniranje šolskih potrebščin in
- prevoze otrok s posebnimi potrebami.
Podprogram zajema socialne transfere učencem, s čimer se zagotovi čim bolj izenačene
pogoje v obveznem osnovnošolskem izobraževanju
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o osnovni šoli
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZOFVI- UPB5
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju pomoči v osnovnem šolstvu so usmerjeni k zagotavljanju
enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev v osnovnošolskem izobraževanju: - s
subvencioniranjem šolske prehrane zagotoviti najmanj en obrok hrane dnevno socialno
ogroženim (kazalec: število otrok, ki imajo subvencioniran vsaj en obrok dnevno); omogočiti šolo v naravi socialno ogroženim (kazalec: število otrok, ki imajo
subvencionirano šolo v naravi); - zagotoviti brezplačen prevoz učencem s posebnimi
potrebami, ki se dnevno vozijo v zavode (kazalec: število učencev s posebnimi potrebami,
ki se jim zagotavlja prevoz).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.
POSTAVKE v okviru podprograma:
09004 – Regresiranje prevozov – Pemi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za plačilo dnevnih prevozov otrok na relaciji:
- Šešče – Matke – Sv. Lovrenc - Prebold,
- Latkova vas in Groblja - Kaplja vas – Prebold,
- Marija Reke - Prebold.
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Prevoznik je bil izbran na podlagi javnega razpisa. Dnevna cena prevoza na podlagi okvirnega
sporazuma znaša 354,70 € /dan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke /
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov proračunskega uporabnika.
09005 – Regresiranje ostalih prevozov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za regresiranje ostalih prevozov posameznikom, ki obiskujejo šole in
zavode v Žalcu, Celju in Ljubljani. Sredstva se namenijo za prevoz gibalno oviranega občana
(cerebralna paraliza) na razne delavnice in nego.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov proračunskega uporabnika.
09008 – II . Osnovna šola Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (49,00 EUR/mesec), stroškov prevoza
otrok (215,00 EUR/mesec) in stroškov kosila (52,00 EUR/mesec). Cena je izračunana na
otroka. V šolskem letu 2016/17, obiskujejo II. OŠ Žalec 4 otroci iz Prebolda.
Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje in opremo. Občina Prebold prispeva 12 %
delež kot občina ustanoviteljica po Odloku o ustanovitvi z dne 29.3.2001. (ureditev
podstrešja, znižanje stropov,…..)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke /
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predlogov proračunskega uporabnika.
09015 – Šola v naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje šole v naravi za učence 3., 5. in 7. razreda, ki si tega
ne morejo plačati zaradi nizkega socialnega statusa
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016 in predloga proračunskega uporabnika.
20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje socialnega varstva temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti, ter na načelih
enake dostopnosti in proste izbire
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje kvalitete življenja.
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- Transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic
občanov, ki jih izvaja občina,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje
stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno
potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd.),
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za
obvladovanje socialnih stisk,
- reševanje problematike brezdomcev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
2002 – Varstvo otrok in družine

Glavni program

Opis glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji:
- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je cilj družinske politike v
občini ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin,
- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število vključenih žensk in
otrok v dejavnost Zatočišča za žrtve nasilja, - število podeljenih pomoči za novorojence.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20029001 – Drugi programi v pomoč družini

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma so zajeta sredstva za darilo ob rojstvu otroka.
POSTAVKE v okviru podprograma:
10005 – Enkratne pomoči ob rojstvu otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo občanom občine Prebold ob rojstvu otroka v višini 150 EUR na otroka
in brisačk z imenom otroka ter napisom Občina Prebold. Ter pogostitev ob sprejemu pri
županu, ki se izvede 2 x letno.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Osnova za planiranje sredstev je Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini
Prebold.
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program

Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za izvajanje programov Centra za socialno delo, sredstva za
socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto življenja ogroženim skupinam občanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20049002 – Socialno varstvo invalidov

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe duševno in
telesno prizadetih v domovih in zavodih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih
sredstev za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev - zagotoviti oskrbo duševno in telesno prizadetih v domovih in zavodih
za vse, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za pokrivanje stroškov
oskrbnin.
Kazalec: število vključenih v domove in zavode, ki so po zakonu upravičeni do
subvencioniranja -zagotoviti spremstvo invalidom v okviru javnega dela.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: - na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi
obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter
tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število občanov, ki koristijo
storitev socialnega varstva invalidov.
POSTAVKE v okviru podprograma:
10001 – Varstveno delovni centri
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju mobilne obravnave v Centru za varstvo in delo
Golovec, ki jo obiskuje 1 oseba.
10004 – Družinski pomočnik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
411999
Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko
gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb. V Občini Prebold imamo šest takšnih oseb.
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20049003 – Socialno varstvo starih

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe starih v
domovih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo mesečnih
stroškov oskrbnin.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
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, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev: - število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: - na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi
obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter
tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število občanov, ki koristijo
storitev socialnega varstva starejših.

POSTAVKE v okviru podprograma:
10002 – Domovi za starejše
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarje, drugo
Sredstva se namenijo za stroške notarja - vpis obremenitve premoženja oskrbovancev.
Sredstva se namenijo za regresiranje oskrbe v domovih za starejše občane v celoti ali razliko
do polne cene storitve, kadar le ta ni imel nikogar, ki bi bil zanj sposoben skrbeti ali prispevati
k oskrbnini stroškov.
Naši starejši občani so nameščeni po sledečih domovih: Dom Nine Pokorn, Dom upokojencev
Polzela, Zavodu Hrastovec Trate Lenart, Zavodu Svetega Cirila in Metoda, Domu Lipa,
Zavod Sv. Rafaela Vransko, dom ob Savinji Celje, Center za varstvo in delo Golovec, Zavod
Dutovlje.
10003 – Pomoč družini na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvajanje pomoči družini na domu in stroškom priprave, vodenja in
koordiniranja. Občina Prebold ima podpisan dogovor z Domom Nine Pokorn, ki izvaja pomoč
24 občanom občine Prebold.
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20049004 –Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotovi sredstva za plačila dela preko študentskega servisa v
času počitnic, subvencioniranje stanarin, bivanje ogroženih v varni hiši in drugih ustanovah.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji: - zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih
posameznikov in družin v občini.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število materialno ogroženih
oseb v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: - dodeljevanje sredstev socialno ogroženim na podlagi izdanih odločb,
- subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam, na podlagi izdanih odločb za
dobo enega leta. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število
občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč.
POSTAVKE v okviru podprograma:
10007 – Pomoč brezposelnim
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
Počitniško delo se omogoči dijakom in študentom, ki se prijavijo za razpisana počitniška dela
na bazenu in TIC-u na osnovi razpisa, imajo stalno bivališče na območju občine Prebold in
izpolnjujejo določene pogoje. Delo se opravlja največ 14 dni.
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Sredstva so namenjena za denarno nadomestilo v enkratnem znesku, ki se dodeli na podlagi
vloge in na podlagi Pravilnika dodeljevanju socialnih pomoči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
10009 – Subvencioniranje stanarin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do subvencije je upravičen najemnik, če mu po plačilu najemnine ne bi ostal minimalni
dohodek, povečan za 30 odstotkov njegovega ugotovljenega dohodka, subvencija pa lahko
znaša največ 80 odstotkov najemnine. Sredstva se namenijo tudi za plačilo tržne subvencije,
občina subvencionira trenutno eno tržno najemnino. Neprofitno subvencijo prejema 15
občanov, tržno subvencijo prejemajo trije občani.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
10012 – Društvo regionalna varna hiša
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa, ki ga izvaja Varna hiša - nudi ženskam in
otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično ali spolno) možnost umika
in nastanitve. Predstavlja varen prostor, kamor se lahko zatečejo in ob podpori svetovalk in
sostanovalk na novo uredijo življenje. Z regionalno varno hišo je sklenjena letna pogodba.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
10013 – Materinski dom Celje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti – SOCIO je bil ustanovljen z namenom
pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev.
Sredstva se nakažejo enkrat letno na osnovi pogodbe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
10014 – Pogrebni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranje ali celotno plačilo v primeru, da pokojni nima več
svojcev ali koga drugega, ki bi kril stroške pogreba.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
10016 – Srečanje starostnikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov srečanja starostnikov Občine Prebold.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
10017 – ŠENT Savinjske regije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za sofinanciranje namestitve v stanovanjsko skupino, plačilu oskrbnih
stroškov in izvajanju rehabilitacijskega programa. Pristojni Center za socialno delo mora za
upravičenca do institucionalnega varstva določiti oprostitev po merilih iz tretjega odstavka
100. člena Zakona o socialnem varstvu. V letu 2016 ni v zavodu bival nihče.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2016.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Podprogram

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, Društvo
za pomoč duševno prizadetim, Društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov, Koronarni
klub, Društvo za teorijo hendikepa, Medobčinsko društvo invalidov,JZ Socio, Hospic…
ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev –
Dolgoročni cilji: - izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja
posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje
socialnih potreb posameznikov in - preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva
za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in
razlik. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število prijavljenih
društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: - 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, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: - število
prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.
POSTAVKE v okviru podprograma:
08019 – Dotacije društvom s področja socialnega varstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se dodelijo za financiranje programov Rdečega križa OZ Žalec in Župnijske Karitas
Prebold ter ostala društva na humanitarnem področju. Društva bodo sredstva pridobila na
podlagi prijave na razpis v letu 2018 in razdelitev sredstev na podlagi pogodbe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi pogodb iz leta 2016.
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
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Servisiranje javnega dolga vključuje izdatke za servisiranje javnega dolga občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
2201 Servisiranje javnega dolga
2201 – Servisiranje javnega dolga

Glavni program

Opis glavnega programa
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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje
proračuna - domače zadolževanje

Podprogram

Opis podprograma
Podprogram zajema, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o financiranju občin
Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
POSTAVKE v okviru podprograma:
06008 – Kredit – dolgoročna zadolžitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odplačilo obresti od najetih kreditov pri NLB banki in BKS bank,
skladno z amortizacijskimi načrti.
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba,
suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so namenjene
zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa
predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.
Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter
sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primeru nesreč

Glavni program

Opis glavnega programa
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od
naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali
rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.
Glavni letni izvedbeni cilji 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 ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se
meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene
programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je
tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno
zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 - Rezerva občine
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.
23029001 – Rezerva občine

Podprogram

Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu
z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.
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
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih
financah oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega
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podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje
sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina
namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.
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 ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se
meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene
programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.
POSTAVKE v okviru podprograma:
10015 – Rezerva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom zakona oblikujejo
največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva deluje kot proračunski
sklad. V letu 2018 predlagamo oblikovanje rezerve v višini 15.000,00 EUR. Prav tako so
sredstva namenjana za kritje stroškov prevoza pitne vode gospodinjstvom, ki nimajo možnosti
priklopa na javni vodovod.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Ocena iz preteklih let.
23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Podprogram

Opis podprograma
V proračunu se zagotovijo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. V primeru naravne
nesreče Občinski svet sprejme sklep o uveljavitvi pravice do sredstev za odpravo nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Sklep Občinskega sveta
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilj je, da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter prebivalstvo obveščala o morebitnih nevarnostih, ter jim s svojimi
intervencijskimi silami pomagala vzpostaviti prvotno stanje, vse v času intervencije. Kriterij
so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
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Cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč.
POSTAVKE v okviru podprograma:
04014 – Sanacije po naravnih nesrečah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odpravo posledic zemeljskih plazov in drugih naravnih nesreč v
občini predvsem v Marija Reki in Matkah na cestni infrastrukturi in vodotokih ki so
poškodovani po naravnih nesrečah ter za izdelavo predlogov sanacij in geoloških poročil za
plazove.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlaga za odobritev izplačil je Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz
proračunske rezerve.
2303 – Splošna proračunska rezervacija

Glavni program

Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Podprogram

Opis podprograma
Tekoča proračunska rezerva
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
POSTAVKE v okviru podprograma:
01030 – Rezerva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za splošno proračunsko rezervo, višina pa je zakonsko določena.
Namenjena so za nepredvidene izdatke, ki se pojavijo med letom in strošek teh izdatkov ni
bil planiran.
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Proračunski uporabnik: 4001
OBRAT

OBČINSKA UPRAVA – REŽIJSKI

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje proračunske porabe
Opis področja proračunske porabe
Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in
sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zmanjšanje deleža brezposelnih oseb,
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003- Aktivna politika zaposlovanja.
1003 – Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program
Opis glavnega programa
Sredstva programa se uporabljajo za sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja,
pri katerih je nosilec ali sofinancer Občina Prebold.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je izvajanje aktivnih politik zaposlovanja in s tem zmanjševanje
registrirane brezposelnostiGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni izvedbeni cilj je izvedba vsaj enega programa javnih del v okviru Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 - Rezerva občine
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.
10039001 Povečanje zaposljivosti
Podprogram
Opis podprograma
Sredstva programa se uporabljajo za sofinanciranje zaposlitve javnih delavcev na programih
povezanih z urejanjem okolice in na področju turizma.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju trga dela
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- zmanjšanje deleža brezposelnih oseb
- socialno vključevanje in širjenje socialne mreže za brezposelne
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
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zastavljenih ciljev
- sofinanciranje treh zaposlitev preko javnih del za obdobje enega leta (2 na področju
urejanja okolice, en na področju turizma)
- sofinanciranje dveh zaposlitev preko javnih del v poletnem času (pomoč na področju
turizma)
POSTAVKE v okviru podprograma:
04017 Javna dela – plače delavcev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov povezanih z javnimi deli.
Poraba v letu 2018 je načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2016.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

Področje proračunske porabe

1603 - Komunalna dejavnost
Glavni program
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, kot so urejanje in vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice.
V okviru področja proračunske porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST so planirana sredstva za objekte za
rekreacijo.
16039003 Objekti za rekreacijo
Podprogram
Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva zagotovijo za vzdrževanje zelenic, parkov, vzdrževanja
Gaja in bazena ter vzdrževanje drugih javnih površin.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih
površin za rekreacijo - igro otrok, zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin,
zagotavljanje standarda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja zelenic ob prometnicah, urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin
zelenic, parkov, otroških igrišč, objektov namenjenim športu in rekreaciji na prostem, ipd.
Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin
POSTAVKE v okviru podprograma:
04015 – Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površin
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za urejanja javnih površin, zelenic in pločnikov po naseljih, ureditev
otroških igrišč, ter za ostalo opremo (klopi, koši za smeti in druge odpadke na javnih
površinah). Del sredstev je namenjen tudi nabavi nove samohodne kosilnice in kosilnice na
nitko. Sredstva so namenjena tudi za ureditev cvetličnih gredic v centru Prebolda, ter
cvetličnih korit na občinski stavbi, stari most čez Bolsko, TIC.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2016.
04016 – Bazen Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo komunalnih storitev za bazen Prebold, plačilo zavarovalnih
premij za objekte na bazenu ter ostalo bazensko opremo, servis opreme, tekoče vzdrževanje
plačilo reševalca iz vode in izvedbo avtomatskega merjenja kvalitete vode.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi porabe v letu 2016 in ponudb.
04043 Režijski obrat – plače delavcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk
Na navedeni postavki so zajeta sredstva za plače in prispevke, regres za enega zaposlenega za
nedoločen čas in dva za določen čas tri mesece (delo na Bazenu Prebold junij-september) v
skladu s sistemizacijo občinske uprave in kadrovskim načrtom za obdobje 2018 in Zakonom o
javnih uslužbencih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi kadrovskega načrta za leto 2018 in trenutno veljavno
zakonodajo.
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V. 3. KADROVSKI NAČRT OBČINE PREBOLD ZA LETO 2018
Namen in vsebina
Kadrovski načrt predstavlja okvir za sklepanje delovnih razmerij in okvir za upravljanje s kadrovskimi
viri. S kadrovskim načrtom se prikaže:
- dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih
- ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih
- zmanjšanje števila delovnih mest
- prestrukturiranje delovnih mest
- povečanje števila delovnih mest.
V kadrovskem načrtu se določi tudi najvišje možno število pripravnikov in drugih oblik teoretičnega in
praktičnega usposabljanja. Kadrovski načrt se lahko med proračunskim letom spremeni:
- če se trajno ali začasno poveča obseg dela,
- če povečanega obsega dela ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev,
- če so zagotovljena finančna sredstva.
Kadrovski načrt za leto 2018
Osnova za pripravo kadrovskega načrta za leto 2018 je načrt delovnih mest za leto 2017, ki je bil sprejet
ob sprejemu proračuna za leto 2017. V Občinski upravi na zadnji dan v mesecu decembru 2017 je
skupaj 9 zaposlenih. Od tega ima 7 zaposlenih sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, 1 zaposlen sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom
in 1 zaposleni za določen čas. Nove zaposlitve v tem delu uprave niso predvidene.
V letu 2018 je v poletnem času predvidena zaposlitev dveh strokovno-tehničnih javnih uslužbencev za
določen čas (IV stopnja) za pomožna dela na bazenu (nadzor vstopa obiskovalcev na bazen, pomoč pri
vzdrževanju okolice bazena in pomožnih prostorov na bazenu ter pomoč pri organizaciji dogodkov na
bazenu). Zaposlitvi v priloženi tabeli nista prikazani, ker se v tabelo zapisuje samo predvideno stanje ob
koncu leta. Občina Prebold bo navedena dela prijavila tudi na razpis za javna dela, če bo to mogoče. Če
bomo na razpisu uspešni, bomo navedeni predvideni zaposlitvi pokrili z javnimi deli.
Med letom predvidevamo tudi občasno delo študentov iz občine Prebold v upravi, TIC-u in na bazenu.
Kadrovski načrt za leto 2018 je usklajen s predlogom proračuna Občine Prebold za leto 2018. V
proračunu so predvidena potrebna finančna sredstva za zaposlene.
Kadrovski načrt, ki je usklajen s sprejetim proračunom, sprejme župan Občine Prebold najkasneje v
roku 60 po uveljavitvi Odloka o proračunu občine Prebold. Predlog kadrovskega načrta za leto 2018 je v
skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s predlogom proračuna Občine Prebold za
leto 2018.
Predvideno stanje zaposlenosti je razvidno iz priložene tabele.

OBČINA PREBOLD
ŽUPAN
Vinko DEBELAK, univ. dipl. inž. grad.

PRORAČUN 2017

SKUPINA KADROV
I

Funkcionarji

II

Uradniki

1

Uradniki na položaju

2

1. karierni razred

3

2. karierni razred (višji svetovalec)

4

3. karierni razred (svetovalec)

5

4. karierni razred (višji referent)

6

5. karierni razred (referent)

SKUPAJ UDM 3
III

Dejansko vsi
zaposleni
31.12.2017 (1)

Plan zaposleni za
NDČ1 31.12.2018
(2)

Plan zaposleni za
DČ2 31.12.2018
(3)

Plan vsi zaposleni
31.12.2018
(4 = 2 + 3)

1

1

1

1

1

1

Proračun 2018/
proračun 2017
(6 = 4 – 1)

0

3

3

3

4

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

8

7

2

9

0

9

7

2

9

0

1

4

0

Strokovno tehnični JU 4

8

IX. TR 5

9

VIII. TR

10

VII. TR

11

VI. TR

(višja)

12

V. TR

(srednja)

13

IV. TR

14

III. TR

15

II. TR

16

I. TR

(doktorat)

(magisterij)
(uni, vis strokovna)

(poklicna)

SKUPAJ STDM 6

SKUPAJ JU

(II + III)

SKUPAJ VSI

(I+II+III)

1 – NDČ = nedoločen čas; 2 – DČ = določen čas; 3 – UDM = uradniško delovno mesto; 4 – JU = javni uslužbenec; 5 – TR = tarifni razred; 6 – STDM = strokovno tehnično delovno mesto

VI. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE z obrazložitvami

VI. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
list RS št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. list Rs št. 34/2011), je sestavni del proračuna tudi načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem občine.
V skladu z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine, se premoženje, ki ni potrebno
za delovanje občine in izvajanje njenih nalog neposredno ali posredno, primerno aktivira. To
lahko storimo s prodajo , če pridobljena finančna sredstva namenimo financiranju razvojnih
projektov občine in če zainteresirani investitorji povprašujejo po nakupih.
Tako za leto 2018 predlagamo, da se v letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem vključi
odprodajo in zamenjavo stavbnih zemljišč v Latkovi vasi , Dolenji vasi, Matkah, Kaplji vasi,
Šeščah, Marija Reki in Sv. Lovrencu in pa treh stanovanj Na zelenici v Preboldu in enega
izven območja občine Prebold.
Planiramo, da se bodo v letu 2018 s prodajo zemljišč v k.o. Latkova vas (območje
lokacijskega načrta Latkova vas 1,2) pridobili prihodki v višini 50.000 EUR.
S prodajo najemniških stanovanj, glede na interese najemnikov, se planira prodaja dveh
stanovanja na območju večstanovanjskega naselja Na zelenici v Preboldu. Z naslova prodaje
stanovanj se tako planirajo prihodki v višini 40.000 EUR.

