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1.

SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014 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
Sprejeti plan 2014

Velj.plan 2014

Realizacija 2014 Indeks

(1)

(2)

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

4.021.870,68
3.514.175,00

4.021.870,68
3.514.175,00

3.683.757,51
3.456.473,64

91,6
98,4

3.020.469,00
2.667.599,00

3.020.469,00
2.667.599,00

2.999.638,96
2.667.599,00

99,3
100,0

2.667.599,00

2.667.599,00

2.667.599,00

100,0

280.860,00

280.860,00

264.675,06

94,2

220.000,00

220.000,00

205.717,02

93,5

510,00

510,00

532,73

104,5

7032 Davki na dediščine in darila

15.200,00

15.200,00

4.736,35

31,2

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

45.150,00

45.150,00

53.688,96

118,9

71.010,00

71.010,00

67.364,90

94,9

3.010,00

3.010,00

1.206,43

40,1

68.000,00

68.000,00

66.158,47

97,3

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

493.706,00
268.706,00

493.706,00
268.706,00

456.834,68
259.483,90

92,5
96,6

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

1.500,00

1.500,00

4.179,19

278,6

7102 Prihodki od obresti

1.000,00

1.000,00

706,32

70,6

266.206,00

266.206,00

254.598,39

95,6

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

7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine

1.000,00

1.000,00

566,50

56,7

7111 Upravne takse in pristojbine

1.000,00

1.000,00

566,50

56,7

712 Globe in druge denarne kazni

3.500,00

3.500,00

963,79

27,5

3.500,00

3.500,00

963,79

27,5

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.500,00

7.500,00

6.731,94

89,8

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.500,00

7.500,00

6.731,94

89,8

213.000,00

213.000,00

189.088,55

88,8

213.000,00

213.000,00

189.088,55

88,8

77.600,00
21.600,00

77.600,00
21.600,00

30.412,62
2.143,50

39,2
9,9

21.600,00

21.600,00

2.143,50

9,9

56.000,00

56.000,00

28.269,12

50,5

56.000,00

56.000,00

28.269,12

50,5

430.095,68
421.037,54

430.095,68
421.037,54

196.871,25
187.813,11

45,8
44,6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

112.594,00

112.594,00

110.627,26

98,3

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

308.443,54

308.443,54

77.185,85

25,0

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
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
iz kohezijskega sklada

v EUR
Sprejeti plan 2014

Velj.plan 2014

Realizacija 2014 Indeks

(1)

(2)

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

9.058,14

9.058,14

9.058,14

100,0

9.058,14

9.058,14

9.058,14

100,0

Stran 2 od 7

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
4002 Povračila in nadomestila

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

v EUR
Sprejeti plan 2014

Velj.plan 2014

Realizacija 2014 Indeks

(1)

(2)

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

4.201.780,42

4.201.780,42

3.808.005,22

90,6

818.967,05
181.450,00

855.372,06
186.802,73

752.728,36
177.239,10

88,0
94,9

162.200,00

167.595,11

159.106,56

94,9

5.500,00

5.208,00

5.151,60

98,9

13.750,00

13.999,62

12.980,94

92,7

29.605,00

30.552,37

27.746,20

90,8

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.300,00

16.712,80

15.162,31

90,7

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

12.170,00

12.662,10

11.525,53

91,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

135,00

137,51

97,60

71,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

200,00

209,17

162,85

77,9

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

800,00

830,79

797,91

96,0

539.681,79

569.786,70

504.226,36

88,5

74.966,39

70.345,88

64.575,93

91,8

2.900,00

1.805,00

470,32

26,1

62.930,00

61.925,74

53.625,79

86,6

4023 Prevozni stroški in storitve

5.510,00

5.732,00

5.152,94

89,9

4024 Izdatki za službena potovanja

1.600,00

1.645,00

1.311,72

79,7

205.788,65

203.769,27

175.931,18

86,3

24.500,00

23.509,00

22.411,38

95,3

2.500,00

9.455,00

8.496,66

89,9

158.986,75

191.599,81

172.250,44

89,9

35.000,00

35.000,00

34.853,82

99,6

35.000,00

35.000,00

34.853,82

99,6

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki

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

409 Rezerve

33.230,26

33.230,26

8.662,88

26,1

4090 Splošna proračunska rezervacija

15.000,00

15.000,00

6.780,46

45,2

4091 Proračunska rezerva

15.000,00

15.000,00

1.855,00

12,4

3.230,26

3.230,26

27,42

0,9

1.431.980,37
31.720,00

1.451.685,24
31.720,00

1.400.808,13
30.927,24

96,5
97,5

31.720,00

31.720,00

30.927,24

97,5

942.326,00

946.766,00

926.470,81

97,9

9.600,00

9.600,00

9.454,54

98,5

800,00

800,00

780,00

97,5

931.926,00

936.366,00

916.236,27

97,9

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

103.560,28

103.570,15

100.245,07

96,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

103.560,28

103.570,15

100.245,07

96,8

4093 Sredstva za posebne namene

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
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

v EUR
Sprejeti plan 2014

Velj.plan 2014

Realizacija 2014 Indeks

(1)

(2)

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

354.374,09

369.629,09

343.165,01

92,8

1.800,00

1.329,00

1.322,51

99,5

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

44.400,00

43.816,32

43.774,60

99,9

4132 Tekoči transferi v javne sklade

14.055,53

14.055,53

14.016,36

99,7

4133 Tekoči transferi v javne zavode

266.748,56

264.178,78

237.967,59

90,1

27.370,00

46.249,46

46.083,95

99,6

1.237.933,00
1.237.933,00

1.207.653,12
1.207.653,12

1.157.686,41
1.157.686,41

95,9
95,9

8.400,00

8.282,00

7.393,00

89,3

60,00

60,00

56,85

94,8

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

915.799,00

906.204,00

882.068,95

97,3

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

227.000,00

227.233,12

220.293,95

97,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

11.000,00

5.500,00

4.644,15

84,4

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

75.674,00

60.374,00

43.229,51

71,6

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

712.900,00
262.036,00

687.070,00
262.986,00

496.782,32
251.964,87

72,3
95,8

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

243.000,00

244.220,00

244.220,00

100,0

19.036,00

18.766,00

7.744,87

41,3

450.864,00

424.084,00

244.817,45

57,7

422.703,00

400.723,00

234.307,18

58,5

28.161,00

23.361,00

10.510,27

45,0

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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
Sprejeti plan 2014

Velj.plan 2014

Realizacija 2014 Indeks

(1)

(2)

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

-179.909,74

-179.909,74

-124.247,71

69,1

-145.909,74

-145.909,74

-90.100,21

61,8

1.263.227,58

1.207.117,70

(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)

1.302.937,15 107,9

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

v EUR
Sprejeti plan 2014

Velj.plan 2014

Realizacija 2014 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
Sprejeti plan 2014

Velj.plan 2014

Realizacija 2014 Indeks

(1)

(2)

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

0,00

0,00

---

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-----

0,00

0,00

0,00

---

198.000,00

198.000,00

197.632,64

99,8

198.000,00
198.000,00

198.000,00
198.000,00

197.632,64
197.632,64

99,8
99,8

198.000,00

198.000,00

197.632,64

99,8

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

-377.909,74

-377.909,74

-321.880,35

85,2

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-198.000,00

-198.000,00

-197.632,64

99,8

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

179.909,74

179.909,74

124.247,71

69,1

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

378.290,48

378.290,48

378.290,48

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
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2.

POSEBNI DEL

Od:
Do:

ZAKLJUČNI RAČUN 2014
Sprejeti plan 2014

Veljavni plan 2014

januar
december

Realizacija 2014

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

2014
2014
Indeks
tek.l./
velj.plan

4.021.870,68

4.021.870,68

3.683.757,51

91,59

4.021.870,68

4.021.870,68

3.683.757,51

91,59

4.021.870,68

4.021.870,68

3.683.757,51

91,59

4.021.870,68

4.021.870,68

3.683.757,51

91,59

4.021.870,68

4.021.870,68

3.683.757,51

91,59

700020

Dohodnina - odstopljeni vir občinam

2.667.599,00

2.667.599,00

2.667.599,00

100,00

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

6.000,00

6.000,00

1.505,05

25,08

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

1.000,00

1.000,00

90,21

9,02

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

130.000,00

130.000,00

120.813,63

92,93

703004

Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb

80.000,00

80.000,00

82.702,36

103,37

703005

Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča

3.000,00

3.000,00

605,77

20,19

703100

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov

500,00

500,00

530,10

106,02

703101

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

10,00

10,00

2,63

26,30

703200

Davki na dediščine in darila

15.000,00

15.000,00

4.711,91

31,41

703201

Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

200,00

200,00

24,44

12,22

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

5.000,00

5.000,00

11.974,02

239,48

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

40.000,00

40.000,00

41.714,57

104,28

703302

Dav.na prom.neprem.-od prav.in fiz.oseb,ki nimajo sedeža v R

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

704405

Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo

704700

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

704704
704708

50,00

50,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,37

0,37

3.000,00

3.000,00

1.206,43

40,21

10,00

10,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

61.758,91

102,93

Turistična taksa

1.000,00

1.000,00

411,39

41,13

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

7.000,00

7.000,00

3.988,17

56,97

706099

Drugi davki

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

710004

Prihodki od udeležbe na dobičku in devidend nef. družb

1.500,00

1.500,00

4.179,19

278,61

710200

Prihodki od obresti od sredstv na vpogled

70,63

710301

Prih.od najemnin za poslovne prostore

1.000,00

1.000,00

706,32

30.000,00

30.000,00

28.192,60

93,97
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Od:
Do:

ZAKLJUČNI RAČUN 2014
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Prihodki od najemnin za stanovanja

7103042 Prihodki od najemnin za grobove
7103043 Prihodki od najemnin - JKP
7103044 Prihodki od najemnin - Simbio
7103045 Prihodki od najemnin - Barbariga

90.000,00

90.000,00

84.039,45

93,37

15.000,00

15.000,00

14.454,20

96,36

110.000,00

110.000,00

117.874,63

107,15

19.036,00

19.036,00

7.512,45

39,46

670,00

670,00

669,55

99,93

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

1.500,00

1.500,00

1.855,51

123,70

711100

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

1.000,00

1.000,00

566,50

56,65

712001

Denarne kazni za prekrške

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

1.500,00

1.500,00

963,79

64,25

500,00

500,00

216,87

43,37

Prihodki od vstopnin

7.000,00

7.000,00

6.515,07

93,07

7141051 Prihodki - komunalni prispevek

80.000,00

80.000,00

58.732,95

73,41

7130001 Prihodki od plakatiranja in drugih storitev
713005

7141052 Prihodek komunalni prispevek - Ložnica

12.000,00

12.000,00

937,24

7,81

7141053 Prihodek - kumunalni prispevek priključitev kanalizacija

90.000,00

90.000,00

75.912,22

84,34

714199

31.000,00

31.000,00

53.506,14

172,60

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

Drugi izredni nedavčni prihodki

7200010 Prihodki od prodaje stanovanj
7200011 Prihodki od prodaje stanovanj po Jazbinškovem zakonu

1.600,00

1.600,00

2.143,50

133,96

56.000,00

56.000,00

28.269,12

50,48

9.000,00

9.000,00

8.485,00

94,27

76.444,00

76.444,00

76.444,00

100,00

2.000,00

2.000,00

1.970,23

98,51

22.500,00

22.500,00

21.821,87

96,98

2.000,00

2.000,00

1.256,16

62,80

650,00

650,00

650,00

100,00

7401019 Prejeta sredstva Občine Žalec za povodje Savinje

25.000,00

25.000,00

9.079,13

36,31

74010193 Prejeta sredstva Občine Braslovče - ob.trans.vod.

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

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 - medobčinski inšpektorat
7400043 Prejeta sredstva za subvenc. tžne najemnine

180.759,00

180.759,00

32.656,11

18,06

74010194 Občina Polzela - obnova vod.

35.450,61

35.450,61

35.450,61

100,00

74010195 Občina Žalec - obnova vod.

67.233,93

67.233,93

0,00

0,00

9.058,14

9.058,14

9.058,14

100,00

7413001 Energetska sanacija vrtca
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4.021.870,68

SKUPAJ

4.021.870,68

3.683.757,51

91,59
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1000

OBČINSKI SVET

53.165,28

53.165,28

51.714,56

97,27

01

POLITIČNI SISTEM

47.965,28

47.965,28

46.611,48

97,17

Politični sistem

47.965,28

47.965,28

46.611,48

97,17

30.615,28

35.065,28

34.475,79

98,31

13.000,00

17.165,00

16.838,04

98,09

13.000,00

17.165,00

16.838,04

98,09

2.000,00

2.000,00

1.879,42

93,97

4029051 Sejnine udeležencem odborov - zunanji člani

1.000,00

1.310,00

1.309,43

99,95

4029052 Sejnine udeležencem odborov - KO

1.000,00

690,00

569,99

82,60

2.355,00

2.204,00

2.203,77

99,98

2.355,00

2.204,00

2.203,77

99,98

0101

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01006

Občinski svet - sejnine

402905
01007

01009

Sejnine udeležencem odborov
Zunannji člani OS - sejnine

Delovanje svetniških skupin

402099
01034

Drugi splošni material in storitve

10.900,00

11.336,00

11.292,56

99,61

402006

Materialni stroški
Stroški oglaševalskih storitev

2.000,00

870,00

869,70

99,96

402009

Izdatki za reprezentanco

1.000,00

1.440,00

1.432,97

99,51

402099

Drugi splošni material in storitve

2.700,00

2.991,00

2.963,59

99,08

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

5.200,00

6.035,00

6.026,30

99,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.360,28

2.360,28

2.262,00

95,83

2.360,28

2.360,28

2.262,00

95,83

17.350,00

12.900,00

12.135,69

94,07

8.000,00

6.180,00

6.172,40

99,87

8.000,00

6.180,00

6.172,40

99,87

5.850,00

3.220,00

2.468,29

76,65

300,00

120,00

24,92

20,76

402510
01036

Povrnitev stroškov volilne kampanje

08025

Financiranje političnih strank

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01010

Nadomestila članom občinske volilne komisije

402902
01011

Plačila po pogodbah o delu
Materialni stroški volitev

402000

Pisarniški material in storitve

402003

Založniške in tiskarske storitve

2.200,00

2.200,00

1.729,07

78,59

402006

Stroški oglaševalskih storitev

1.600,00

0,00

0,00

0,00

402007

Računalniške storitve

500,00

0,00

0,00

0,00

402009

Izdatki za reprezentanco

500,00

480,00

297,73

62,02
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402099

Drugi splošni material in storitve

400,00

420,00

416,57

99,18

402999

Drugi operativni odhodki

350,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

3.495,00

99,85

3.500,00

3.500,00

3.495,00

99,85

3.400,00

3.400,00

3.385,16

99,56

Druge skupne administrativne službe

3.400,00

3.400,00

3.385,16

99,56

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.400,00

3.400,00

3.385,16

99,56

01012

Nadomestila članom volilnih odborov

402999
04

Drugi operativni odhodki

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403

01028

08

3.400,00

3.400,00

3.385,16

99,56

402003

Stroški proslav in prireditev
Založniške in tiskarske storitve

1.300,00

1.650,00

1.635,86

99,14

402099

Drugi splošni material in storitve

1.500,00

1.150,00

1.149,30

99,93

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

600,00

600,00

600,00

100,00

1.800,00

1.800,00

1.717,92

95,44

1.800,00

1.800,00

1.717,92

95,44

1.800,00

1.800,00

1.717,92

95,44

1.800,00

1.800,00

1.717,92

95,44

1.800,00

1.800,00

1.717,92

95,44

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
01013

Svet za preventivo in vzgojo

402099

Drugi splošni material in storitve

2000

NADZORNI ODBOR

3.700,00

3.700,00

3.606,89

97,48

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.700,00

3.700,00

3.606,89

97,48

3.700,00

3.700,00

3.606,89

97,48

3.700,00

3.700,00

3.606,89

97,48

3.700,00

3.700,00

3.606,89

97,48

3.700,00

3.700,00

3.606,89

97,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0203

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
01015

Nadzorni odbor - sejnine

402905
01016

Sejnine udeležencem odborov
Nadzorni odbor - materialni stroški

3000

ŽUPAN

66.050,00

66.050,00

64.001,19

96,89

01

POLITIČNI SISTEM

66.050,00

66.050,00

64.001,19

96,89
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0101

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan

402902
01002

Plačila po pogodbah o delu

66.050,00

66.050,00

64.001,19

96,89

66.050,00

66.050,00

64.001,19

96,89

18.600,00

18.600,00

18.514,06

99,53

18.600,00

18.600,00

18.514,06

99,53

Materialni stroški - župan

400,00

400,00

0,00

0,00

402402

Stroški prevoza v državi

200,00

200,00

0,00

0,00

402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

200,00

200,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

11.321,34

94,34

12.000,00

12.000,00

11.321,34

94,34

34.350,00

34.350,00

33.668,73

98,01

26.000,00

26.000,00

25.734,90

98,98

01003

Nagrade nepoklicnih funkcinarjev - podžupan

402902
01004

Plačila po pogodbah o delu
Plača in drugi izdatki - podžupana

400000

Osnovne plače

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.200,00

2.200,00

2.094,54

95,20

400100

Regres za letni dopust

100,00

100,00

100,00

100,00

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

850,00

850,00

696,00

81,88

400203

Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

600,00

600,00

477,20

79,53

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.500,00

2.470,00

2.462,85

99,71

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.800,00

1.830,00

1.825,62

99,76

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

150,00

150,00

147,47

98,31

401200

Prispevek za zaposlovanje

20,00

20,00

16,60

83,00

401300

Prispevek za porodniško varstvo

401500

Premije kolektivnega dod.pok.zav. na podlagi ZKDPZJU

01005

Materialni stroški - podžupanov

30,00

30,00

27,84

92,80

100,00

100,00

85,71

85,71

700,00

700,00

497,06

71,00

402402

Stroški prevoza v državi

600,00

600,00

467,06

77,84

402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

100,00

100,00

30,00

30,00

4.078.865,14

4.078.865,14

3.688.682,58

90,43

300,00

300,00

291,24

97,08

300,00

300,00

291,24

97,08

4000

OBČINSKA UPRAVA

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202

Indeks
tek.l./
velj.plan

Politični sistem

01001

2014
2014

Urejanje na področju fiskalne politike
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

300,00

300,00

291,24

97,08

300,00

300,00

291,24

97,08

270,00

250,00

241,94

96,77

30,00

50,00

49,30

98,60

13.747,37

13.747,37

13.683,12

99,53

Druge skupne administrativne službe

13.747,37

13.747,37

13.683,12

99,53

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.370,00

4.370,00

4.354,07

99,63

4.120,00

4.120,00

4.112,60

99,82

01026

04

Stroški plačilnega prometa

402930

Plačila stor.organizacijam, pooblaščenim za plač.prom.

402931

Plačila bančnih storitev

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403

01029

Promocija občine

402099

Drugi splošni material in storitve

3.120,00

3.281,00

3.275,90

99,84

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

1.000,00

839,00

836,70

99,72

250,00

250,00

241,47

96,58

250,00

250,00

241,47

96,58

9.377,37

9.377,37

9.329,05

99,48

8.710,22

8.710,22

8.661,90

99,44

01031

Stroški porok

402099

Drugi splošni material in storitve

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
01017

Zdravstveni dom Prebold

402001

Čistilni material in storitve

1.200,00

1.200,00

1.189,38

99,11

402200

Električna energija

1.200,00

769,20

724,62

94,20

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.000,00

1.523,49

1.518,51

99,67

402203

Voda in komunalne storitve

400,00

435,00

432,84

99,50

402204

Odvoz smeti

350,00

350,00

335,71

95,91

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00

2.350,80

2.379,61

101,22

402504

Zavarovalne premije za objekte

560,22

560,22

560,22

100,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500,00

604,00

603,50

99,91

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

500,00

917,51

917,51

100,00

266,87

266,87

266,87

100,00

266,87

266,87

266,87

100,00

165,73

165,73

165,73

100,00

165,73

165,73

165,73

100,00

234,55

234,55

234,55

01018

Dom krajanov Šešče

402504
01019

Zavarovalne premije za objekte
Dom godbenikov Prebold

402504
01020

Zavarovalne premije za objekte
Planinski dom Marija Reka

100,00
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402504
06

Zavarovalne premije za objekte

234,55

234,55

234,55

100,00

220.842,71

220.842,71

202.629,73

91,75

10.642,52

10.642,52

10.596,21

99,56

10.642,52

10.642,52

10.596,21

99,56

Delovanje zvez občin

760,00

760,00

752,86

99,06

Druge članarine

760,00

760,00

752,86

99,06

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
01027
402923
04024

Indeks
tek.l./
velj.plan

LOKALNA SAMOUPRAVA
0601

2014
2014

Razvojna agencija Savinjske regije - RASR

4.127,10

4.152,10

4.147,93

99,89

4132005 Regionalni razvojni program Sav. regije 2014-2020

2.355,00

2.380,00

2.375,83

99,82

4132007 Štipendijska shema

1.772,10

1.772,10

1.772,10

100,00

3.500,42

3.475,42

3.440,42

98,99

1.860,00

1.835,00

1.800,00

98,09

1.640,42

1.640,42

1.640,42

100,00

2.255,00

2.255,00

2.255,00

100,00

04026

Razvojna agencija savinja - GIZ Žalec

413200

Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije

4132008 Inovator leta SSD
04039

ZZG Žalec

413200

Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije

0,00

2.255,00

2.255,00

100,00

413299

Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

2.255,00

0,00

0,00

0,00

Dejavnost občinske uprave

210.200,19

210.200,19

192.033,52

91,35

06039001 Administracija občinske uprave

203.240,00

203.300,00

185.670,10

91,32

127.500,00

127.500,00

118.665,97

93,07

110.000,00

110.000,00

102.777,15

93,43

0603

01021

Plače in drugi izdatki zaposlenim

400000

Osnovne plače

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

5.000,00

5.000,00

4.106,03

82,12

400100

Regres za letni dopust

3.000,00

3.000,00

2.975,60

99,18

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

5.200,00

5.200,00

4.875,54

93,76

400203

Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

3.600,00

3.600,00

3.250,24

90,28

401500

Premije kolektivnega dod.pok.zav. na podlagi ZKDPZJU

700,00

700,00

681,41

97,34

19.950,00

19.950,00

17.204,96

86,24

11.000,00

11.000,00

9.457,27

85,97

8.000,00

8.000,00

7.010,12

87,62

700,00

700,00

566,41

01022

Prispevki in davki delodajalcev

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

80,91
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401200

Prispevek za zaposlovanje

100,00

100,00

64,23

64,23

401300

Prispevek za porodniško varstvo

150,00

150,00

106,93

71,28

55.490,00

55.490,00

49.444,18

89,10

01024

Materialni stroški uprave

402000

Pisarniški material in storitve

3.300,00

3.300,00

2.851,29

86,40

402001

Čistilni material in storitve

900,00

900,00

591,48

65,72

402004

Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

600,00

600,00

573,02

95,50

402007

Računalniške storitve

350,00

350,00

341,60

97,60

402008

Računovodske,revizorske in svetovalne storitve

2.760,00

2.760,00

2.745,00

99,45

402009

Izdatki za reprezentanco

200,00

210,00

206,32

98,24

402099

Drugi splošni material in storitve

500,00

490,00

483,30

98,63

402200

Električna energija

2.400,00

2.400,00

2.128,55

88,68

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.250,00

3.250,00

2.199,57

67,67

402203

Voda in komunalne storitve

250,00

250,00

216,00

86,40

402204

Odvoz smeti

180,00

180,00

174,63

97,01

402205

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

5.000,00

4.395,00

4.008,16

91,19

402206

Poštnina in kurirske storitve

5.000,00

6.101,00

6.100,25

99,98

402402

Stroški prevoza v državi

800,00

845,00

844,66

99,95

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

1.000,00

1.000,00

669,97

66,99

402604

Najem računalniške in programske opreme

15.000,00

14.259,00

13.458,84

94,38

402699

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

7.100,00

7.100,00

6.810,58

95,92

402900

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

500,00

500,00

338,40

67,68

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

6.400,00

5.500,00

3.642,07

66,21

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

1.100,00

1.060,49

96,40

300,00

360,00

354,99

98,60

300,00

360,00

354,99

98,60

6.960,19

6.900,19

6.363,42

92,22

3.500,19

3.415,19

2.951,93

86,43

1.200,00

1.272,32

1.272,32

100,00

350,00

182,68

0,00

0,00

01035

Medobčinski inšpektorat

413003

Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
01025

Tekoče vzdrževanje

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

402099

Drugi splošni material in storitve
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Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

200,00

210,00

208,39

99,23

402502

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

669,55

669,55

669,55

100,00

402504

Zavarovalne premije za objekte

670,64

670,64

670,64

100,00

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

410,00

410,00

131,03

31,95

2.960,00

3.180,00

3.106,49

97,68

2.900,00

3.120,00

3.049,64

97,74

Nakup opreme

420202

Nakup računalnikov in programske opreme

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

60,00

60,00

56,85

94,75

Investicijko vzdrževanje in obnove

500,00

305,00

305,00

100,00

500,00

305,00

305,00

100,00

292.161,15

292.161,15

287.404,36

98,37

292.161,15

292.161,15

287.404,36

98,37

5.250,00

4.030,00

1.313,83

32,60

2.550,00

1.330,00

0,00

0,00

2.550,00

1.330,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

313,83

18,46

1.700,00

1.700,00

313,83

18,46

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

286.911,15

288.131,15

286.090,53

99,29

6.661,15

6.661,15

5.333,63

80,07

01033
420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703

Indeks
tek.l./

402500

01032

07

2014
2014

Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki
02001

Opremljanje štabov in enot

402100
02002

Uniforme in službena obleka
Usposabljanje štabov, enot in služb

402999
02004

Drugi operativni odhodki
Financiranje društev vključenih v sistem dejavnost

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

07039002 Protipožarna varnost
03001

Vzdrževanje opreme in objektov

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

3.510,00

3.510,00

2.932,48

83,54

402504

Zavarovalne premije za objekte

2.401,15

2.401,15

2.401,15

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

750,00

750,00

0,00

0,00

1.400,00

1.400,00

786,90

56,20

1.400,00

1.400,00

786,90

56,20

03002

Usposabljanje operativnih enot PGD

402999
03003

Drugi operativni odhodki

14.000,00

14.000,00

13.900,00

99,28

4120001 Materialni in drugi stroški delovanja Gasilske zveze

Financiranje dejavnosti GZ Prebold

9.000,00

9.000,00

8.900,00

98,88

4120002 Usposabljanje gasilske mladine in gasilskih enot

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00
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Financiranje dejavnosti gasilskih društev

255.850,00

257.070,00

257.070,00

100,00

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

800,00

800,00

800,00

100,00

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 Šešče

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

1.500,00

1.500,00

1.500,00

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

420899

3.050,00

3.050,00

3.050,00

100,00

234.000,00

235.220,00

235.220,00

100,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

55.805,00

55.805,00

55.624,04

99,67

Aktivna politika zaposlovanja

55.805,00

55.805,00

55.624,04

99,67

10039001 Povečanje zaposljivosti

55.805,00

55.805,00

55.624,04

99,67

55.805,00

55.805,00

55.624,04

99,67

412000

Plačila drugih storitev in dokumentacije

431000
03005

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov
Požarni sklad

431000
10
1003

04017

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov

Javna dela

400000

Osnovne plače

19.000,00

20.205,00

20.203,83

99,99

400100

Regres za letni dopust

2.400,00

2.108,00

2.076,00

98,48

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

2.000,00

2.125,00

2.122,11

99,86

400203

Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

1.500,00

1.345,00

1.280,23

95,18

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.800,00

2.872,00

2.871,39

99,97

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.400,00

1.555,00

1.553,74

99,91

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

120,00

130,00

125,07

96,20

401200

Prispevek za zaposlovanje

15,00

15,00

14,26

95,06

401300

Prispevek za porodniško varstvo

20,00

25,00

23,91

95,64

402099

Drugi splošni material in storitve

1.500,00

1.466,00

1.461,75

99,71
GRAD d.d.

Občina Prebold

Podjetje: Občina Prebold
Izpis pripravljen 25.02.2015 ob 09:41:36
Pripravil: Katarina Jesenek

8

Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontih

Od:
Do:

ZAKLJUČNI RAČUN 2014
Sprejeti plan 2014

Veljavni plan 2014

januar
december

Realizacija 2014

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

11

Uniforme in službena obleka

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

402602

Indeks
tek.l./
velj.plan

350,00

475,00

470,32

99,01

2.000,00

2.222,00

2.220,46

99,93

500,00

65,00

61,20

94,15

Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

1.200,00

900,00

900,00

100,00

413003

Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim

1.500,00

969,00

967,52

99,84

413500

Tekoča plačila drugim izvjalcem javnih služb

18.500,00

18.509,00

18.508,89

99,99

420230

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

1.000,00

819,00

763,36

93,20

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

398.176,52

398.176,52

396.193,80

99,50

Program reforme kmetijstva in živilstva

389.666,52

389.556,52

387.649,73

99,51

32.867,52

32.867,52

32.074,76

97,58

32.422,52

32.422,52

31.629,76

97,55

702,52

702,52

702,52

100,00

1102

402100

2014
2014

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
04002

Pomoč kmetijam

402006

Stroški oglaševalskih storitev

410217

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

31.720,00

31.720,00

30.927,24

97,50

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

445,00

445,00

445,00

100,00

445,00

445,00

445,00

100,00

356.799,00

356.689,00

355.574,97

99,68

0,00

0,00

0,00

0,00

356.799,00

356.689,00

355.574,97

99,68

356.799,00

356.689,00

355.574,97

99,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.560,00

1.557,61

99,84

1.000,00

1.560,00

1.557,61

99,84

1.000,00

1.560,00

1.557,61

99,84

1.000,00

1.560,00

1.557,61

99,84

04036
412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
04004

Celostni razvoj podeželja in obnova vasi in RPP

04035

Celostna prenova in ureditev vasi Matke

420402
04041

Rekonstrukcije in adaptacije
Izobraževalno promocijski center,...

11029003 Zemljiške operacije
04040
1103

Povez.kanal Bolska-Trnavca

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
05003

Varstvo zapuščenih živali

402099

Drugi splošni material in storitve
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1104

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

13

Gozdne ceste

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402944

Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
04006

Redno vzdrževanje LC

402099

Drugi splošni material in storitve

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04007

7.510,00

7.060,00

6.986,46

98,95

7.510,00

7.060,00

6.986,46

98,95

7.500,00

7.050,00

6.978,48

98,98

10,00

10,00

7,98

79,80

712.432,86

712.432,86

667.228,03

93,65

712.432,86

712.432,86

667.228,03

93,65

135.462,14

135.462,14

126.562,70

93,43

70.850,00

70.930,00

63.570,28

89,62

928,42

99,83

62.641,86

89,48

30.412,14

30.412,14

30.412,14

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

30.412,14

30.412,14

30.412,14

100,00

Redno vzdrževanje JP in drugih površin

8.000,00

7.920,00

6.393,62

80,72

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

8.000,00

7.920,00

6.393,62

80,72

Zimsko vzdrževanje JP in drugih površin

26.200,00

26.200,00

26.186,66

99,94

26.200,00

26.200,00

26.186,66

99,94

477.500,00

477.500,00

464.180,80

97,21

441.500,00

441.500,00

433.794,32

98,25

1.500,00

1.500,00

744,00

49,60

58.000,00

46.410,00

39.462,76

85,03

382.000,00

393.590,00

393.587,56

99,99

36.000,00

36.000,00

30.386,48

84,40

36.000,00

36.000,00

30.386,48

84,40

14.470,72

14.470,72

7.023,99

48,53

9.500,00

9.500,00

2.203,27

23,19

8.000,00

8.000,00

2.203,27

27,54

Zimsko vzdrževanje LC

Plačila po pogodbah o delu

Rekonstrukcije in adaptacije LC in JP

402799

Druge odškodnine in kazni

420401

Novogradnje

420402

Rekonstrukcije in adaptacije
Odmera občinskih cest

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

13029003 Urejanje cestnega prometa
04010

98,95

930,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

04032

6.986,46

70.000,00

402902

04012

7.060,00

850,00

402503
04009

7.510,00

70.000,00

402503
04008

Indeks
tek.l./
velj.plan

Gozdarstvo

04001

2014
2014

Vzdrževanje signalin naprav in oznak

4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov-talne oznake cest
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Avtobusna postajališča

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

13029004 Cestna razsvetljava
06014

14

Javna razsvetljava

402099

Drugi splošni material in storitve

402200

Električna energija

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420401

Novogradnje

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

GOSPODARSTVO
1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
04019

Turistična zveza Spodnje Savinjske doline

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

4.970,72

4.970,72

4.820,72

96,98

150,00

150,00

0,00

0,00

4.820,72

4.820,72

4.820,72

100,00

85.000,00

85.000,00

69.460,54

81,71

85.000,00

85.000,00

69.460,54

81,71

2.000,00

2.000,00

1.625,41

81,27

25.000,00

25.000,00

21.605,36

86,42

2.500,00

2.500,00

2.490,08

99,60

53.000,00

53.000,00

43.739,69

82,52

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

7.215,00

7.215,00

6.720,16

93,14

7.215,00

7.215,00

6.720,16

93,14

7.215,00

7.215,00

6.720,16

93,14

2.815,00

2.815,00

2.713,65

96,39

200,00

200,00

100,00

50,00

2.615,00

2.615,00

2.613,65

99,94

3.000,00

3.000,00

2.745,65

91,52

3.000,00

3.000,00

2.745,65

91,52

800,00

970,87

970,87

100,00

800,00

970,87

970,87

100,00

TIC - turistično informacijski center

500,00

329,13

289,99

88,10

Drugi splošni material in storitve

500,00

329,13

289,99

88,10

100,00

100,00

0,00

0,00

Drugi splošni material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,00

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

279.532,75

279.532,75

266.527,65

95,34

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

279.532,75

279.532,75

266.527,65

95,34

41200076 RDO - Dežela Celjska
04021

Sofinanciranje turističnih prireditev

412000
04022

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Tržnica

41200057 Cvetlična tržnica
04023
402099
04028

EKO muzej

402099
15

Indeks
tek.l./
velj.plan

4025031 Tekoče vzdrževanje drugih objektov-znaki
04011

2014
2014

1502
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Veljavni plan 2014
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Realizacija 2014

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki

22.532,75

21.332,75

8.781,29

41,16

666,75

666,75

366,75

55,00

4029991 Sanacija črnih odlagališč

300,00

300,00

0,00

0,00

4029992 Ravnanje s komunalnimi odpadki

366,75

366,75

366,75

100,00

19.036,00

19.036,00

8.007,92

42,06

0,00

270,00

263,05

97,42

19.036,00

18.766,00

7.744,87

41,27

2.830,00

1.630,00

406,62

24,94

2.830,00

1.630,00

406,62

24,94

257.000,00

258.200,00

257.746,36

99,82

45.000,00

68.590,00

68.583,85

99,99

0,00

7.755,00

7.752,66

99,96

05004

Simbio - pogodba o poslovnem najemu

4135001 VOdenje poslovnih knjig
431100
05005

Investicijski transferi javnin podj. ki so v lasti države, o
Deponija Ložnica

413300

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
05006

Kanalizacija

402799

Druge odškodnine in kazni

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

05008

Povodje Savinje

4135004 Vodenje investicij

0,00

22.250,00

22.247,34

99,98

45.000,00

38.585,00

38.583,85

99,99

54.000,00

36.735,00

36.730,95

99,98

500,00

0,00

0,00

0,00

4320001 Investicijski transfer - kanalizacija

38.000,00

22.252,50

22.248,92

99,98

4320002 Ivesticijski transfer - čistilna

15.000,00

13.920,00

13.919,53

99,99

500,00

562,50

562,50

100,00

154.000,00

146.535,00

146.095,76

99,70

5.550,00

3.300,00

3.299,63

99,98

148.450,00

143.235,00

142.796,13

99,69

4320004 Investicijski transfer - komuniciranje
05011

Odvajanje komunalnih voda v SSD Sklop 3: Varovanje povodja v Občini Prebold II. faza

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

432000

Investicijski transfer občinam

05012

1504

Indeks
tek.l./
velj.plan

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
05002

2014
2014

4.000,00

6.340,00

6.335,80

99,93

4135001 VOdenje poslovnih knjig

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

1.000,00

202,00

201,30

99,65

4135002 Vodenje katastra

2.000,00

2.000,00

1.999,96

99,99

4135003 Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

1.000,00

2.038,00

2.036,14

99,90

4135004 Vodenje investicij

0,00

2.100,00

2.098,40

99,92

Upravljanje in nadzor vodnih virov

0,00

0,00

0,00

0,00
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Realizacija 2014
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

581.628,72

581.628,72

377.756,87

64,94

10.000,00

10.000,00

4.419,40

44,19

10.000,00

10.000,00

4.419,40

44,19

10.000,00

10.000,00

4.419,40

44,19

10.000,00

10.000,00

4.419,40

44,19

471.164,58

471.164,58

287.767,24

61,07

422.123,00

422.123,00

247.438,94

58,61

197.000,00

182.370,00

173.813,09

95,30

500,00

750,00

740,41

98,72

180.000,00

179.150,00

173.072,68

96,60

16.500,00

2.470,00

0,00

0,00

4.370,00

19.000,00

18.845,75

99,18

4135001 VOdenje poslovnih knjig

1.350,00

1.350,00

1.207,80

89,46

4135002 Vodenje katastra

2.020,00

4.190,00

4.183,40

99,84

4135003 Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

1.000,00

11.750,00

11.746,55

99,97

0,00

1.710,00

1.708,00

99,88

220.753,00

220.753,00

54.780,10

24,81

220.753,00

220.753,00

54.780,10

24,81

10.761,58

10.761,58

8.769,87

81,49

10.761,58

10.761,58

8.769,87

81,49

05013

Protipoplavni ukrepi

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje
06012

Prostorski plan

420804
1603

Indeks
tek.l./
velj.plan

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

16

2014
2014

Načrti in druga projektna dokumentacija

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
06013

Vodovod

402099

Drugi splošni material in storitve

420501

Obnove

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

06016

Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

4135004 Vodenje investicij
06018

Obnova trans. vod. TABOR-PREBOLD-BRASLOVČE

432000

Investicijski transfer občinam

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
04018

Vzdrževanje in urejanje pokopališč

402204

Odvoz smeti

2.400,00

2.400,00

1.700,07

70,83

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.200,00

3.026,79

1.735,01

57,32

402504

Zavarovalne premije za objekte

161,58

161,58

161,58

100,00

420501

Obnove

5.000,00

5.173,21

5.173,21

100,00
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Indeks
tek.l./
velj.plan

16039003 Objekti za rekreacijo
04015

2014
2014

35.280,00

28.627,25

81,14

14.500,00

14.500,00

9.995,42

68,93

402099

Drugi splošni material in storitve

3.500,00

3.890,00

3.881,79

99,78

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.500,00

1.727,00

1.726,93

99,99

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

0,00

810,00

806,70

99,59

420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

4.500,00

4.343,00

3.580,00

82,43

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

3.730,00

0,00

0,00

20.780,00

20.780,00

18.631,83

89,66

04016

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

35.280,00

Bazen Prebold

400000

Osnovne plače

0,00

3.994,17

3.994,17

100,00

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

0,00

195,94

195,94

100,00

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

0,00

279,62

279,62

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

0,00

370,80

370,80

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

0,00

274,89

274,89

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0,00

22,21

22,21

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

0,00

2,51

2,51

100,00

401300

Prispevek za porodniško varstvo

0,00

4,17

4,17

100,00

401500

Premije kolektivnega dod.pok.zav. na podlagi ZKDPZJU

0,00

30,79

30,79

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

7.000,00

6.600,00

5.789,96

87,72

402203

Voda in komunalne storitve

5.000,00

5.000,00

4.984,01

99,68

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000,00

1.000,00

260,43

26,04

402504

Zavarovalne premije za objekte

402999

Drugi operativni odhodki

4205003 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - BAZEN
16039004 Praznično urejanje naselij
06019

Praznična okrasitev in izobešanje zastav

16039005 Druge komunalne dejavnosti
04025

Plakatiranje

402099

Drugi splošni material in storitve

780,00

780,00

483,13

61,93

6.000,00

824,90

549,00

66,55

1.000,00

1.400,00

1.390,20

99,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

2.931,18

97,70

3.000,00

3.000,00

2.931,18

97,70

3.000,00

3.000,00

2.931,18

97,70
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1605

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Prodaja, nakup in prenos stanovanj

56.988,14

56.988,14

47.745,42

83,78

3.630,26

3.630,26

149,22

4,11

400,00

400,00

121,80

30,45

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

300,00

300,00

97,60

32,53

402934

Plačila storitev DURS

100,00

100,00

24,20

24,20

3.230,26

3.230,26

27,42

0,84

3.230,26

3.230,26

27,42

0,84

53.357,88

53.357,88

47.596,20

89,20

6,01

6,01

6,01

100,00

6,01

6,01

6,01

100,00

3,00

3,00

3,00

100,00

3,00

3,00

3,00

100,00

26.098,87

24.634,87

20.694,90

84,00

598,87

598,87

598,87

100,00

06006

Rezervni sklad za vzdrževanje stanovanj

409300

Sredstva proračunskih skladov

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
06001

Stanovanjski sklad RS

413200
06002

Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije
Odškodninski sklad RS

413200
06003

Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije
Sipro Žalec

402099

Drugi splošni material in storitve

402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

5.000,00

5.000,00

2.804,84

56,09

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

10.500,00

10.500,00

9.544,23

90,89

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.000,00

8.536,00

7.746,96

90,75

06004

26.000,00

26.000,00

25.642,29

98,62

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000,00

2.693,05

2.666,51

99,01

402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

3.000,00

688,93

435,80

63,25

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.000,00

488,16

488,16

100,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06009

Virant Žalec

4.000,00

4.623,46

4.605,72

99,61

15.000,00

17.506,40

17.446,10

99,65

Vknjiženje etažne lastnine

1.250,00

2.714,00

1.250,00

46,05

Drugi operativni odhodki

1.250,00

2.714,00

1.250,00

46,05

43.476,00

43.476,00

37.824,81

87,00

32.476,00

37.976,00

33.180,66

87,37

32.476,00

37.976,00

33.180,66

402999
1606

Indeks
tek.l./
velj.plan

Spodbujanje stanovanjske gradnje

06005

2014
2014

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
06011

Ureditev zemljišč

87,37
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402099

Drugi splošni material in storitve

9.000,00

6.500,00

6.444,27

99,14

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

1.000,00

200,00

0,00

0,00

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in drugo

15.000,00

25.600,00

25.594,27

99,97

402944

Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS

420400

Priprava zemljišča

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

06010

Nakup zemljišč

420600

Nakup zemljišč

ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
10006

Zdravstveno varstvo brezposelnih

413105

Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba
07001

Mrliško ogledna služba

413302
18

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

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802

Indeks
tek.l./
velj.plan

16069002 Nakup zemljišč

17

2014
2014

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
08014

Vzdrževanje spominskih in drugih obeležij

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18029002 Premična kulturna dediščina
08028

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

402001

Čistilni material in storitve

402099

Drugi splošni material in storitve

500,00

500,00

22,00

4,40

6.000,00

4.200,00

1.120,12

26,66

976,00

976,00

0,00

0,00

11.000,00

5.500,00

4.644,15

84,43

11.000,00

5.500,00

4.644,15

84,43

11.000,00

5.500,00

4.644,15

84,43

49.400,00

49.400,00

49.358,28

99,91

49.400,00

49.400,00

49.358,28

99,91

44.400,00

43.816,32

43.774,60

99,90

44.400,00

43.816,32

43.774,60

99,90

44.400,00

43.816,32

43.774,60

99,90

5.000,00

5.583,68

5.583,68

100,00

5.000,00

5.583,68

5.583,68

100,00

5.000,00

5.583,68

5.583,68

100,00

183.483,50

183.483,50

168.310,69

91,73

20.597,23

20.597,23

18.430,16

89,47

500,00

500,00

397,47

79,49

500,00

500,00

397,47

79,49

500,00

500,00

397,47

79,49

20.097,23

20.097,23

18.032,69

89,72

20.097,23

20.097,23

18.032,69

89,72

336,00

336,00

0,00

0,00

64,00

88,00

63,44

72,09
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1803

2014
2014
Indeks
tek.l./
velj.plan

402200

Električna energija

1.000,00

1.000,00

336,10

33,61

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.600,00

1.600,00

799,21

49,95

402203

Voda in komunalne storitve

500,00

251,00

18,42

7,33

402504

Zavarovalne premije za objekte

199,23

199,23

199,23

100,00

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
08006

Dejavnost medobčinske splošne knjižnice

300,00

300,00

300,00

100,00

15.000,00

14.245,00

14.242,29

99,98

1.098,00

2.078,00

2.074,00

99,80

133.099,63

133.099,63

122.776,29

92,24

44.250,00

44.250,00

40.208,06

90,86

44.250,00

44.250,00

40.208,06

90,86

413300

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

26.150,00

24.019,54

22.232,37

92,55

413301

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

3.700,00

3.700,00

3.180,80

85,96

413302

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

6.100,00

6.100,00

5.083,30

83,33

41330206 Tekoči transfer v JZ - knjige

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

4133024 Tekoči transferi - nastopi, prireditve

2.900,00

2.900,00

2.416,70

83,33

400,00

400,00

164,43

41,10

0,00

2.130,46

2.130,46

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.040,00

25.040,00

25.033,00

99,97

23.900,00

23.900,00

23.893,00

99,97

14.900,00

14.900,00

14.893,00

99,95

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00

1.140,00

1.140,00

1.140,00

100,00

1.140,00

1.140,00

1.140,00

100,00

32.100,00

32.100,00

27.800,70

86,60

6.400,00

6.500,00

6.414,00

98,67

413310

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

4135005 Kritje izgube preteklih let
08030

Knjige

18039003 Ljubiteljska kultura
08009

Dotacije kulturnim društvom

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

41200033 Pihalni orkester Prebold
08010

Sklad ljubiteljseke kulturne dejavnosti

413200

Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
08016

Radio in televizija

402006

Stroški oglaševalskih storitev

4.000,00

3.527,00

3.442,37

97,60

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

2.400,00

2.973,00

2.971,63

99,95
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08017
08031

Tek.transf.v jav.zavode in drugeizvajal.jav.služb-za izd.za
Kino (o)živi

18039005 Drugi programi v kulturi
08007

Občinska knjižnica Prebold

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

402099

Drugi splošni material in storitve

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

413300
413302
08012

Indeks
tek.l./
velj.plan

Časopis Utrip Savinjske doline

413302

2014
2014

25.700,00

25.600,00

21.386,70

83,54

25.700,00

25.600,00

21.386,70

83,54

0,00

0,00

0,00

0,00

31.709,63

31.709,63

29.734,53

93,77

23.709,63

23.709,63

22.639,55

95,48

1.500,00

1.582,00

1.530,22

96,72

380,00

425,00

246,69

58,04

80,00

35,00

0,00

0,00

1.049,63

1.050,63

1.050,31

99,96

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

11.000,00

11.200,00

11.177,71

99,80

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

9.700,00

9.417,00

8.634,62

91,69

8.000,00

8.000,00

7.094,98

88,68

0,00

290,36

290,36

100,00

Dvorana Prebold

402099

Drugi splošni material in storitve

402200

Električna energija

1.000,00

950,00

897,49

94,47

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

4.000,00

2.978,00

2.751,10

92,38

402203

Voda in komunalne storitve

400,00

400,00

28,68

7,17

402504

Zavarovalne premije za objekte

100,00

125,48

125,48

100,00

402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte

1.200,00

1.250,00

1.241,96

99,35

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

1.300,00

2.006,16

1.759,91

87,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Podpora posebnim skupinam

4.730,00

4.730,00

4.650,25

98,31

18049001 Programi veteranskih organizacij

2.830,00

2.830,00

2.750,25

97,18

1.130,00

1.130,00

1.130,00

100,00

1.130,00

1.130,00

1.130,00

100,00

1.700,00

1.700,00

1.620,25

95,30

1.700,00

1.700,00

1.620,25

95,30

1.900,00

1.900,00

1.900,00

100,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

08027
1804

08020

Rek. in doz. vrtca in knjižnica Prebold - III.faza

Dotacije veteranskim društvom

412000
08024

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Srečanje veteranskih društev

402099

Drugi splošni material in storitve

18049004 Programi drugih posebnih skupin
08021

Dotacije upokojenskim društvom

100,00
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Sprejeti plan 2014

Veljavni plan 2014

januar
december

Realizacija 2014

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
412000
1805

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

18059001 Programi športa
Športna zveza Prebold

412000
08005

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Športni objekti in naprave

402504

Zavarovalne premije za objekte

18059002 Programi za mladino
09013

Počitniške aktivnosti

412000
09025
19

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Mladinski klub

IZOBRAŽEVANJE
1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
09001

OŠ Prebold - OE Vrtec

402099

Drugi splošni material in storitve

411921

Plačilo razlike med ceno prog. v vrtcih in plačili staršev

Indeks
tek.l./
velj.plan

Šport in prostočasne aktivnosti

08001

2014
2014

41192102 Razlika v ceni (razlika do normativa, odpravnine,...)

1.900,00

1.900,00

1.900,00

100,00

25.056,64

25.056,64

22.453,99

89,61

20.056,64

20.056,64

19.748,30

98,46

20.000,00

20.000,00

19.691,66

98,45

20.000,00

20.000,00

19.691,66

98,45

56,64

56,64

56,64

100,00

56,64

56,64

56,64

100,00

5.000,00

5.000,00

2.705,69

54,11

5.000,00

5.000,00

2.705,69

54,11

5.000,00

5.000,00

2.705,69

54,11

0,00

0,00

0,00

0,00

994.129,56

994.129,56

948.911,82

95,45

735.078,56

735.078,56

715.295,71

97,30

735.078,56

735.078,56

715.295,71

97,30

636.078,56

636.078,56

619.437,11

97,38

850,00

850,00

697,84

82,09

572.000,00

587.000,00

587.068,56

100,01

33.400,00

23.400,00

18.007,75

76,95

413300

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

4.675,56

4.675,56

4.490,87

96,04

413302

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

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

4133022 Tekoči transferi - letovanje otrok

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

4133023 Tekoči transfer - obdaritev otrok

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

4133024 Tekoči transferi - nastopi, prireditve

1.400,00

1.400,00

257,10

18,36

413310

4.153,00

4.153,00

3.788,72

91,22

9.700,00

4.700,00

626,27

13,32

500,00

500,00

0,00

0,00

99.000,00

99.000,00

95.858,60

96,82

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

4323003 Investicijski transfer JZ - za opremo
4323004 Investicijski transfer - za vzdrževanje
09003

Drudi vrtci izven območja občine Prebold
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411921
1903

Plačilo razlike med ceno prog. v vrtcih in plačili staršev

19039001 Osnovno šolstvo
Osnovna šola Prebold

402099

Drugi splošni material in storitve

413300

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

Indeks
tek.l./
velj.plan

Primarno in sekundarno izobraževanje

09006

2014
2014

99.000,00

99.000,00

95.858,60

96,82

169.111,00

169.671,00

152.926,72

90,13

160.150,00

160.150,00

143.407,43

89,54

156.750,00

156.750,00

140.106,28

89,38

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

33.789,00

33.789,00

29.769,47

88,10

41330201 Tekoči transfer v JZ - dvanajstina

82.000,00

82.000,00

82.000,08

100,00

41330202 Tekoči transfer v JZ - realizacija

10.400,00

10.400,00

8.041,04

77,31

41330203 Tekoči transferi v JZ - dodatni programi

5.000,00

5.000,00

3.803,43

76,06

41330204 Tekoči transfer v JZ - tekmovanja, nagrade

2.900,00

2.900,00

1.367,99

47,17

161,00

161,00

101,27

62,90

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

4323003 Investicijski transfer JZ - za opremo

10.000,00

10.000,00

5.023,00

50,23

4323004 Investicijski transfer - za vzdrževanje

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.000,00

1.020,00

1.017,07

99,71

1.000,00

1.020,00

1.017,07

99,71

1.900,00

1.880,00

1.862,84

99,08

1.900,00

1.880,00

1.862,84

99,08

500,00

500,00

421,24

84,24

413310

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

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

09010

Logoped

413302
09011

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

413302
09022

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

500,00

500,00

421,24

84,24

09023

413302

Energetska sanacija OŠ Prebold

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

0,00

0,00

0,00

0,00

09024

OŠC Prebold

0,00

0,00

0,00

0,00

8.961,00

9.521,00

9.519,29

99,98

19039002 Glasbeno šolstvo
09009

1905

8.961,00

9.521,00

9.519,29

99,98

413300

Glasbena šola "Risto Savin" Žalec
Tekoči transf.v jav.zavode in druge izvaj.jav.služb-sred.za

4.300,00

4.660,00

4.658,29

99,96

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

4.661,00

4.861,00

4.861,00

100,00

3.024,00

3.024,00

3.024,00

100,00

Drugi izobraževalni programi
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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

86.916,00

86.356,00

77.665,39

89,93

86.916,00

86.356,00

77.665,39

89,93

Regresiranje prevozov - Pemi

72.000,00

70.210,00

63.479,70

90,41

Izobraževanje odraslih

413200
1906

Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
09004
411900
09005

Regresiranje prevozov v šolo

72.000,00

70.210,00

63.479,70

90,41

Regresiranje ostalih prevozov

5.500,00

6.370,00

6.348,59

99,66

Regresiranje prevozov v šolo

5.500,00

6.370,00

6.348,59

99,66

7.116,00

7.476,00

5.537,10

74,06

926,00

1.286,00

1.215,85

94,54

4.321,25

98,43

411900
09008

II. Osnovna šola Žalec

411903

Regresiranje prehrane učencev in dijakov

413302

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

4.390,00

4.390,00

Investicijski transferi javnim zavodom

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

200.010,00

200.010,00

184.492,87

92,24

9.600,00

9.600,00

9.454,54

98,48

9.600,00

9.600,00

9.454,54

98,48

9.600,00

9.600,00

9.454,54

98,48

9.600,00

9.600,00

9.454,54

98,48

190.410,00

190.410,00

175.038,33

91,92

29.200,00

25.382,77

25.072,55

98,77

3.200,00

3.200,00

2.889,60

90,30

3.200,00

3.200,00

2.889,60

90,30

26.000,00

22.182,77

22.182,95

100,00

26.000,00

22.182,77

22.182,95

100,00

432300
09015

Šola v naravi

413302
20

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

SOCIALNO VARSTVO
2002

Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini
10005

Enkratne pomoči ob rojstvu otrok

411103
2004

Indeks
tek.l./
velj.plan

19059001 Izobraževanje odraslih
09012

2014
2014

Darilo ob rojstvu otroka

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
10001

Varstveno delovni centri

411909
10004

Regresiranje oskrbe v domovih
Družinski pomočnik

411922

Izplačila družinskemu pomočniku
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2014
2014
Indeks
tek.l./
velj.plan

20049003 Socialno varstvo starih

102.900,00

106.717,23

103.411,63

96,90

Domovi za starejše

81.900,00

86.672,23

85.906,27

99,11

4119091 Dom Nine Pokorn

28.300,00

30.414,00

30.413,14

99,99

4119093 Dom upokojencev Polzela

8.000,00

8.289,00

8.288,84

99,99

41190978 Zavod Svetega Cirilain Motoda

5.000,00

5.348,00

5.347,39

99,98

41190979 Dom Lipa

2.000,00

1.610,00

1.609,76

99,98

0,00

170,00

166,50

97,94

41190981 Zavod Sv. Rafaela

7.700,00

7.530,00

7.084,14

94,07

41190982 Dom ob Savinji Celje

1.800,00

3.056,00

3.055,13

99,97

41190983 Dom starejših Šentjur

5.800,00

5.776,00

5.752,73

99,59

41190984 Center za varstvo in delo Golovec

9.800,00

9.800,00

9.509,41

97,03

13.500,00

14.679,23

14.679,23

100,00

21.000,00

20.045,00

17.505,36

87,33

21.000,00

20.045,00

17.505,36

87,33

53.940,00

53.940,00

42.250,91

78,32

32.800,00

32.800,00

22.910,16

69,84

32.000,00

32.000,00

22.130,16

69,15

800,00

800,00

780,00

97,50

Subvencioniranje stanarin

16.000,00

16.000,00

15.773,04

98,58

Subvencioniranje starin

16.000,00

16.000,00

15.773,04

98,58

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

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.520,10

76,00

2.000,00

2.000,00

1.520,10

76,00

600,00

600,00

507,61

10002

41190980 Drugi domovi oskrbovancev

41190985 Dom Prebold
10003

Pomoč družini na domu

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
10007

Pomoč brezposelnim

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

10009
411920
10012

Društvo regionalna varna hiša

412000
10013

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Materinski dom Celje

412000
10014

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Pogrebni stroški

411999
10016

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Srečanje starostnikov

402099
10017

Drugi splošni material in storitve
ŠENT Savinjske regije

84,60
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Sprejeti plan 2014

Veljavni plan 2014

januar
december

Realizacija 2014

PU / PP / GPR / PPR / PP / K
412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

Dotacije društvom s področja socialnega varstva

412000

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

41200056 Območno združenje RK žalec
22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado
06008

23

Kredit - obresti od kreditov

600,00

507,61

84,60

4.370,00

4.370,00

4.303,24

98,47

4.370,00

4.370,00

4.303,24

98,47

2.000,00

2.000,00

1.936,00

96,80

2.370,00

2.370,00

2.367,24

99,88

35.000,00

35.000,00

34.853,82

99,58

35.000,00

35.000,00

34.853,82

99,58

35.000,00

35.000,00

34.853,82

99,58

35.000,00

35.000,00

34.853,82

99,58

Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam

0,00

2.912,00

2.911,58

99,98

403101

Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam

35.000,00

32.088,00

31.942,24

99,54

55.000,00

55.000,00

28.696,10

52,17

40.000,00

40.000,00

21.915,64

54,78

15.000,00

15.000,00

1.855,00

12,36

15.000,00

15.000,00

1.855,00

12,36

15.000,00

15.000,00

1.855,00

12,36

25.000,00

25.000,00

20.060,64

80,24

25.000,00

25.000,00

20.060,64

80,24

25.000,00

25.000,00

20.060,64

80,24

15.000,00

15.000,00

6.780,46

45,20

15.000,00

15.000,00

6.780,46

45,20

15.000,00

15.000,00

6.780,46

45,20

15.000,00

15.000,00

6.780,46

45,20

4.201.780,42

4.201.780,42

3.808.005,22

90,62

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
10015

Rezerva

409100

Proračunska rezerva

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
04014

Sanacije po naravnih nesrečah

402503
2303

600,00

403100

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302

Indeks
tek.l./
velj.plan

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
08019

2014
2014

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija
01030

Rezerva

409000

Splošna proračunska rezervacija

SKUPAJ
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3.
OBRAZLOŽITVE
OBČINE PREBOLD
3.1. OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA

ZAKLJUČNEGA

SPLOŠNEGA

DELA

RAČUNA

PRORAČUNA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in
spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Proračun Občine Prebold za leto 2014 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom
za sestavo občinskih proračunov za leto 2014 ki vsebuje:
- pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in
- globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov RS za leto 2014.
Proračun Občine Prebold za leto 2014 je bil sprejet na 20. seji OS, dne 20.12.2012 (Uradni
list RS št. 1/13). S sprejetim proračunom so bili dani pogoji za izvrševanje načrtovanih
programov in pravic proračunske porabe v letu 2014. Razvojne prioritete in naloge občine so
bile opredeljene v sprejetem načrtu razvojnih programov od leta 2014 do 2017, ki je sestavni
del proračuna za leto 2014.
Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna.
Rebalans proračuna je bil sprejet na 28. seji OS, dne 30.01.2014 (Uradni list RS št. 113/14) in
na 30. seji OS, dne 29.05.2014 (Uradni list RS št. 45/14).
Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto 2014 je tudi sestavljen Zaključni račun
proračuna Občine Prebold za leto 2014. V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki
in odhodki za preteklo leto. Sestavljen je na osnovi zakonskih predpisov, ki urejajo javne
finance in računovodstvo.
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma
primanjkljajem in zadolževanjem
Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih:
- bilanci prihodkov in odhodkov,
- računu finančnih terjatev in naložb in
- računu financiranja
Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka – plačane realizacije.
To pomeni, da se priznajo pod dvema pogojema:
- da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Skupaj so bili prihodki občine Prebold v letu 2014 realizirani v višini 3.683.757 EUR,
kar pomeni 91,6 % v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.

Prihodki 2014

Prihodki veljavni plan-realizacija 2014
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70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 2.999.639 EUR, kar predstavlja 99,3%
veljavnega proračuna za leto 2014.
Davčni prihodki so določeni v večji meri z državnimi predpisi, na določenih mestih pa
zakonodaja občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost s svojimi odloki (npr.
NUZS).
Davčni prihodki so razdeljeni na tri dele:
- davki na dohodek in dobiček
- davki na premoženje
- domači davki na blago in storitve.

Realizacija davčnih prihodkov za leto 2014

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000 – Dohodnina , ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov je bila
realizirana v višini 2.667.599 EUR, kar je 100% plana.
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
so realizirani v višini 264.675 EUR (94,2%)
7030 – Davki na nepremičnine, to so davki od premoženja od stavb in prostorov za počitek in
rekreacijo in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, realizacija je 205.717 EUR
(93,5%)
7031 – Davki na premičnine, to je davek na posest plovnih objektov, realizacija je 533 EUR
(104,5%)
7032 - Davki na dediščine in darila, planirani prihodki so bili v višini 15.200 EUR, realizacija
pa je bila 4.736,35, kar predstavlja le 31,2 % plana.
7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, prihodki so bili planirani v
višini 45.150 EUR, realiziranih pa je bilo 53.688,96 EUR, kar predstavlja 118,9% plana.
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
so realizirani v višini 67.365 EUR (94,9%)
7044 – Davki na posebne storitve (davek na dobitek od iger na srečo, ki ga plača fizična
oseba, ki v RS zadane dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka), realizacija je bila
1.206,43 EUR, kar pomeni 40,1%.

3 od 101

7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev, realizirani v višini 66.158 EUR (97,3%
plana)
med te davke spadajo:
- okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda realizacija
je v višini 61.758,91 EUR (102,93%),
- turistična taksa realizirana v višini 411,39 EUR (41,13 % plana) in
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.988,17 EUR 56,97% plana .
71 NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 456.835 EUR, kar predstavlja 92,5%
veljavnega proračuna za leto 2014
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.

714 - Drugi
nedavčni prihodki;
189.088

713 - Pri hodki od
pra a je blaga in 712 - Gl obe i n
s tori tev; 6.732 denarne kazni;
964

710 - Udel ežba na
dobi čku in doh. od
premoženja;
259.484

711 - Ta ks e i n
pri s tojbine; 566

Realizacija nedavčnih prihodkov za leto 2014

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
so realizirani v višini 259.484 EUR (96,6%)
7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo 4.179,19 EUR
in so bili realizirani v višini 278,6 % veljavnega proračuna. Realizacija je iz naslova udeležbe
na dobičku podjetja Sipro d.o.o. (1.085,03 EUR) in JKP Žalec (3.094,16 EUR).
7102 – Prihodki od obresti prihodki od obresti sredstev na vpogled in vezave pri poslovnih
bankah realizirani v višini 706,32 EUR.
7103 – Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini 254.598,39 EUR, kar je 95,6%
plana. To so prihodki:
- od najemnin za poslovne prostore ZD Prebold, Dom kulture Šešče in bazen 28.192,60 EUR,
realizacija je 93,97%,
- od najemnin za neprofitna stanovanja 84.039,45 EUR, realizacija 93,37%,
- od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo - JKP Žalec v višini 117.874,63 EUR,
Simbio Celje pa v višini 7.512,45 EUR,
- od najemnin za grobne prostore v višini 14.454,20 EUR,
- od podeljenih koncesij 1.855,51 EUR,
- od najemnin za počitniški objekt Barbariga 669,55 EUR.
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 – Upravne takse
To je prihodek od taks, ki se plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih
stvareh pri upravnih organih in sicer v gotovini, in so 100% prihodek občinskih proračunov.
Realizacija upravnih taks je 56,7 % (566,50 EUR).
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
7120 – Globe in druge denarne kazni,
- prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, realiziran v višini
963,79 EUR.
- ni pa bilo realizacije prihodkov od denarnih kazni za prekrške (storjeni prekrški na
območju naše občine, ki bi jih izrekel Medobčinski inšpektorat)
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev, realizacija teh prihodkov je bila v višini
6.731,94 EUR, kar je 89,8% plana. To so prihodki, ki jih Občina doseže s svojo dejavnostjo:
- prihodki od plakatiranja 216,87 EUR
- prihodki od vstopnin – bazen Prebold 6.515,07 EUR
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7141 – Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 189.088,55 EUR, kar predstavlja
88,8% plana.
– komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni
plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, je bil realiziran v višini
58.732,95 EUR, realizacija plana je 73,41%,
- komunalni prispevek, ki ga nakazujejo Javne naprave Celje za sanacijo Ložnice v višini
937,24 EUR
- komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijo je bil realiziran v višini 75.912,22 EUR,
kar je 57,99% plana,
- ter drugi izredni prihodki v višini 53.506,14 EUR (10.000 NLB – spodbuda pri najetem
kreditu, 12.253,74 PGD Prebold-D.V.–M.R.- za nakup gasilskega vozila, 8.102,75 Ecobeton
– vračilo preveč plačanih del v letu 2013, 21.126,99 – JKP Žalec – nakazilo obveznosti za
sredstva dana v upravljanje, ter drugi ne planirani nedavčni prihodki .
72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini 30.412,62 EUR, kar predstavlja
93,2% plana in predstavljajo prihodke iz naslova prodaje občinskega materialnega in
nematerialnega premoženja
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7200 - Prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ti prihodki so bili realizirani kot:
- prilivi kupnin za stanovanja, ki so bila prodana na podlagi določil starega Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS št. 18/91) - po »Jazbinškovem zakonu« v višini 2.143,50 EUR,
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV
7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, so bili realizirani so v višini 28.269,12 EUR
( 50,5 %) in sicer.
- prodaja zemljišča pri predvidenem krožišču v Latkovi vasi,
- del parkirišča v Dolenji vasi pri Režajevi domačiji
- zemljišče pri večstanovanjski stavbi v Dolenji vasi,
- nezazidano stavbno zemljišče v Latkovi vasi.
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74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini 196.871 EUR, kar predstavlja
45,8% veljavnega plana, ti prihodki zajemajo vse prihodke iz drugih javnih blagajn (iz
državnega proračuna, občinskih proračunov in proračuna EU). Prejeta sredstva so razdeljena
na sredstva prejeta za investicije in sredstva prejeta za tekočo porabo.
740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:
- požarna taksa 8.485 EUR
- sredstva prejeta od SVRL, to so sredstva ki jih prejmejo občine na podlagi 26.
a člena ZFO, v letu 2014 smo prejeli 76.444 EUR (sredstva so bila porabljena
na projektu Celostna prenova in ureditev vasi Matke).
2. Za tekočo porabo je Občina Prebold prejela iz državnega proračuna sredstva za:
- izvajanje javnih del - refundacija v višini 21.821,87 EUR
- za obnovo gozdnih cest 1.970,23 EUR
- za delovanje SOU – Medobčinski inšpektorat 1.256,16 EUR
- za subvencije tržnih najemnin 650,00 EUR.
7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
- prejeta sredstva od občine Žalec za projekt Povodje Savinje v višini 9.079,13
EUR
- prejeta sredstva Občine Braslovče za 8. JR 32.656,11 EUR,
- prejeta sredstva Občine polzela za obnovo trans. vodovoda 35.450,61 EUR.
741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU
7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada
Prejeta sredstva za energetsko sanacijo vrtca v višini 9.058,14 EUR.

Pregled realizacije prihodkov 2006-2014
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leto/vrsta prihodka
realizacija 2006
realizacija 2007
realizacija 2008
realizacija 2009
realizacija 2010
realizacija 2011
realizacija 2012
realizacija 2013
realizacija 2014

70 davčni
71 nedavčni
72 kapitalski
74 transferi
prihodki
prihodki
prihodki
prihodki
1.582.786
267.314
440.311
863.278
2.441.565
496.229
84.363
133.643
2.549.499
385.919
390.853
4.438.700
2.692.165
355.916
54.035
4.329.105
2.894.961
415.300
54.877
4.313.647
3.059.976
444.773
121.814
799.033
3.170.541
543.803
27.986
510.266
3.021.810
354.022
6.529
1.003.157
2.999.639
456.835
30.413
196.871

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

70 davčni prihodki

71 nedavčni prihodki

72 kapitalski prihodki

74 transferi prihodki

Primerjava realizacije prihodkov 2006-2014
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ODHODKI
Skupaj so bili odhodki občine Prebold v letu 2014 realizirani v višini 3.808.005 EUR, kar
pomeni 90,6 % v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.

Odhodki 2014

ODHODKI 2014
1.500.000
1.000.000
500.000
0

40 tekoči
odhodki

41 tekoči
transferi
veljavni plan 2014

42 investicijski
odhodki

43 investicijski
transferi

realizacija 2014

Odhodki veljavni plan-realizacija 2014
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40 – TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 752.728 EUR, kar je 88 % plana.
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.

Realizacija tekočih odhodkov 2014

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 177.239 EUR, 94,9% plana
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 (občinska
uprava in javna dela).
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 27.746 EUR 90,8% plana
Prispevki delodajalca za socialno varnost se izračunajo v višini 16,1% od bruto plač (občinska
uprava in javna dela).
402 - Izdatki za blago in storitve realizirani v višini 504.226 EUR, 88,5% plana
Za pisarniški in splošni material in storitve 64.575,93 EUR
Posebni material in storitve 470,32 EUR
Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij 53.625,79 EUR
Prevozni stroški in storitve 5.152,94 EUR,
Izdatke za službena potovanja 1.311,72 EUR.
Tekočega vzdrževanja 175.931,18 EUR
Poslovne najemnine in zakupnine 22.411,38 EUR
Kazni in odškodnine 8.496,66 EUR
Drugih operativnih odhodkov 172.250,44 EUR.
403 - Plačila domačih obresti, realizacija v višini 34.853,82 EUR,
Sredstva so se namenila plačilu obresti dolgoročnih kreditov po kreditnih pogodbah z BKS
Bank in NLB d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti v višini 31.942,24 EUR in odplačilo
obresti od kratkoročnega premostitvenega kredita pri delavski hranilnici v višini 2.911,58
EUR.
490– Rezerve realizacija v višini 8.662,88 EUR, 26,1% plana
splošna proračunska rezervacija 6.780,46 EUR
proračunska rezerva 1.855 EUR
Sredstva za posebne namene (proračunski skladi) 27,42 EUR
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41 – TEKOČI TRANSFERI
Tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.400.808 EUR, kar je 96,5% plana.
So subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (na podlagi pogodb, odločb,
sklepov), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom in izvajalcem
javnih služb.

Realizacija tekočih transferov 2014

410 – Subvencije, realizacija v višini 30.927 EUR (97,5%plana)
V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, ne poplačljiva plačila, za katere občina
(plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali
storitve. Sredstva so se namenila za subvencije posameznikom na področju kmetijstva (na
osnovi razpisa).
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.400.808,13 EUR (96,5%plana)
Sredstva so se namenila za:
- doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v
vrtcih 700.935 EUR,
- regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo 69.828,29 EUR,
- regresiranje oskrbe v domovih za starejše 88.795,87 EUR,
- za izplačila družinskim pomočnikom 22.182,95 EUR,
- denarne pomoči novorojencem se je namenilo 9.455 EUR,
- pomoč družini na domu 17.505 EUR
- enkratne socialne denarne pomoči 780 EUR,
- subvencioniranje stanarin 15.773 EUR in
- regresiranje prehrane učencem 1.215,85 EUR.
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini 100.245,07 EUR
(96,8%)
Sredstva so se namenila za sofinanciranje društev: športnih društev in klubov, kulture (po
razpisu), socialnega varstva drugih ranljivih skupin, za financiranje političnih organizacij, in
društvom na področju zaščite in reševanja.
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413 - Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 343.165 EUR (92,8%)
Tekoči transferi so bili nakazani:
- javnim zavodom, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Prebold v višini
237.967,59 EUR,
- prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine
43.774,60 EUR,
- transferi v druge javne sklade 14.016,36 EUR
- transferi občinam 1322,51 EUR medobčinski inšpektorat Velenje
- transfer drugim izvajalcem javnih služb 46.083,95EUR (povrnitev stroškov plače na osnovi
dogovora Virantu iz Žalca in pokritje stroškov na osnovi zahtevkov JKP Žalec).
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.157.686,41 EUR, kar je 95,9 % plana.
To 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.
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakupu opreme 7.393,00 EUR
Nakup drugih OS 56,85
Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 882.068,95 EUR,
Na investicijskem vzdrževanju in obnovah 220.293,95 EUR,
Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.644,15 EUR,
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
43.229,51 EUR.
Podrobnejši opis in vrsta posameznih nakupov in gradenj je vidna iz obrazložitev priloženih
načrtov razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih.
43 – INVESTICIJSKI TRANSFER
Investicijski transferi so bili realizirani v višini 496.782,32 EUR, kar je 72,3% plana.
To so nepovratna sredstva, ki za prejemnika sredstev ne pomenijo vzpostavitev finančne
obveznosti, pač pa povečajo njegovo premoženje.

Realizacija transfernih odhodkov 2014
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431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
realizirani v višini 251.965 EUR (95,8%)
- investicijski transferi gasilskim društvom (235.220,00 nakup gasilskega vozila, 9.000,00
požarni sklad)
- inv. transferi javnim podjetjem – Simbio v višini 7.744,87
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, realizirani v višini 244.817 EUR
(57,7%)
Gre za investicijske transfere:
- Občini Žalec za projekt Povodje Savinje v višini 36.730,95 EUR in
- Občini Braslovče za projekt Odvajanja kom. voda v SSD v višini 142.796,13
in obnova transp. vodovoda Tabor-prebold-Braslovče v višini 54.780,10
- ter investicijski transfer v javne zavode OŠ Prebold in vrtec Prebold za opremo
v višini 5.649,27 EUR,
- Glasbeno šolo Žalec v višini 4.861,00 EUR.
Podrobnejši opis in vrsta posameznih transferov je vidna iz obrazložitev priloženih načrtov
razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih.

Pregled realizacije odhodkov 2006-2014

leto/vrsta odhodka
realizacija 2006
realizacija 2007
realizacija 2008
realizacija 2009
realizacija 2010
realizacija 2011
realizacija 2012
realizacija 2013
realizacija 2014

40 tekoči
41 tekoči
42 investicijski
43 investicijski
odhodki
transferi
odhodki
transferi
1.026.902
1.014.697
896.040
250.856
798.085
1.123.687
725.681
362.308
1.296.701
1.139.742
5.528.429
347.976
1.177.705
1.242.759
3.861.312
2.332.860
915.540
1.357.290
2.915.143
2.444.244
1.018.127
1.496.153
1.886.679
176.539
785.483
1.392.116
1.227.271
113.058
869.376
1.419.978
1.693.142
731.676
752.728
1.400.808
1.157.686
496.782
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6.000.000
5.000.000
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40 tekoči odhodki

41 tekoči transferi

42 investicijski odhodki

43 investicijski transferi

Primerjava realizacije odhodkov 2006-2014

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
V bilanci prihodkov in odhodkov je iz tekočega poslovanja v letu 2014 izkazan primanjkljaj,
ki se pokriva s sredstvi- ostankom preteklih let (378.290,48 EUR).
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ znaša 124.247,71 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V letu 2014 Občina Prebold ni dajala posojil in ni povečevala kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Občina Prebold se v letu 2014 ni na novo zadolževala.
Odplačevali so se krediti:
- kredit, najet pri Novi Ljubljanski banki, ki se je namenil pokritju 2 (dveh) neugodnih
stanovanjskih kreditov pri Stanovanjskem skladu RS, katere smo po delitveni bilanci
podedovali od bivše občine Žalec v višini 8.376,00 EUR
- kredit, najet pri BKS bank konec leta 2008 za investicije v MLC in kanalizacijo v višini
100.0000,08 EUR,
- kredit, najet konec leta 2009 pri NLB za projekt Povodje Savinje v višini 49.586,76 EUR,
- kredit najet konec leta 2011 pri NLB za projekt Rekonstrukcija in dozidava vrtca in
knjižnice Prebold v višini 39.669,48 EUR.
V letu 2014 ni bilo izdanih nobenih poroštev, prav tako tudi ne v preteklih letih.
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Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2014

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Besedilo
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki 2014
Odhodki 2014
Proračunski presežek/primanjkljaj (1-2)
B. Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev (4-5)
C. Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačila dolga
Neto zadolževanje (7-8)
Ostanek sredstev 2013
Skupni ostanek sredstev po zaključnem računu za leto 2014
Splošni sklad

Realizacija 2014
3.683.757,51
3.808.005,22
-124.247,71
0
0
0

0
197.632,64
-197.632,64
378.290,48
56.410,13

3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb
neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
47. člen ZFJ govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Prebold v
letu 2014 ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitev
obstoječih), niti do sprememb v pristojnosti posameznih neposrednih uporabnikov.
3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Sredstva proračunske rezerve, ki so bila planirana v proračunu občine Prebold za leto 2014 so
se porabila za sledeče namene:
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komu

KOVA d.o.o.
Satler Karmen
Siter Rudi
Kočevar Peter
PGD Prebold - D.V. - M.R.
Siter Rudi

Namen

Znesek

plačilo tehničnega pregleda cevovoda kanalizacije M 1.9
delna povrnitev stroškov prevoza pitne vode
delna povrnitev stroškov prevoza pitne vode
delna povrnitev stroškov prevoza pitne vode
plačilo stroškov prevoza pitne vode
delna povrnitev stroškov prevoza pitne vode

1.220,00
185,00
120,00
195,00
30,00
105,00
1.855,00

SKUPAJ:

3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 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. Na podlagi tretjega odstavka 6. člena odloka o
proračunu občine o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
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V letu 2014 so bila sredstva dodeljena v višini 6.780,46 € za sledeče namene:
Zap. št.

1.
2.

Komu

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pogrebne storitve Ropotar
Zasebna ordinacija Strouhal
Peter
Zdravstveni dom Žalec
Pogrebne storitve Ropotar
Jerina Janez
Zasebna ordinacija Kravos Andrej
EVB Virant
Splošna bolnišnica Celje
ART-BAU Peter Hadolin
Morana Steblovnik
Zasebna ordinacija Rupel Vera
Splošna bolnišnica Celje
Zdravstveni dom slovenj Gradec
DAR-ZAM d.o.o.

15.
16.

Zasebna ordinacija Irena Majcen
II. OŠ Žalec

17.
18.
19.

Zdravstveni dom Žalec
Splošna bolnišnica Celje
Žvar Aleš

20.
21.

Zdravstveni dom Lendava
RASR d.o.o.

22.
23.

Knjižnica Velenje
Policijsko društvo Modri Medo

Namen

Plačilo prevoza na sanitarno obdukcijo

Plačilo mrliškega ogleda

Plačilo mrliškega ogleda
Plačilo prevoza na sanitarno obdukcijo
Pomoč ob smrti učiteljice v OŠ, Milene Dobnik
Plačilo mrliškega ogleda
Sodni stroški izselitve najemnice
plačilo sanitarne obdukcije
izdelava PID dokumentacije za vodovod
Plačilo prevoza na sanitarno obdukcijo
plačilo mrliškega ogleda
plačilo sanitarne obdukcije
Plačilo mrliškega ogleda
Plačilo pleskanja in popravila stropov in sten v
ambulantah Majcen, Rupel, Narat ter montaža
umivalnika
plačilo mrliškega ogleda
Plačilo donacije za organizacijo specialne
olimpijade
plačilo mrliškega ogleda
plačilo sanitarne obdukcije
nakazilo stroškov prehrane in prevoza za
opravljanje družbeno koristno delo
plačilo mrliškega ogleda
plačilo deleža sofinanciranja po pogodbi o
štipendiranju za dva štipendista
Predstavitev razstave o Neži Maurer
sofinanciranje organizacije državnega prvenstva
policijski postaj v Žalcu
SKUPAJ:

Znesek

91,63
48,07
62,33
185,35
100,00
100,80
598,35
459,02
488,00
182,87
62,33
459,02
149,50
379,05

125,00
100,00
62,33
459,02
264,30
57,59
1.745,90
500,00
100,00
6.780,46
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ZAKLJUČEK
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2014 bo pregledal Nadzorni odbor občine
Prebold in notranji revizor (zato usposobljena zunanja institucija).
Župan bo predložil predlog zaključnega računa proračuna občine občinskemu svetu v sprejem
do 15. aprila, kot to določa ZJF.
Predlog zaključnega računa proračuna občine bo do 31.3.2015 posredovan Ministrstvu za
finance v skladu s Pravilnikom o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 61/09). Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna
obvesti Ministrstvo za finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejemu (98. člen
ZJF). Obvestilo mora vsebovati datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet zaključni
račun občinskega proračuna.
Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega
roka poslali letno poročilo za leto 2014, ki je vsebovalo:
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov
- poslovno poročilo in
- izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov
za EZR.
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3.2. OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA

POSEBNEGA

DELA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

Uspešnost realizacije proračuna občine za leto 2014 ocenjujemo na osnovi občinskih
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in iz doseganja Dolgoročnih ciljev
ter Izhodišč na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del proračuna,
ki se ne izvršuje preko Načrta razvojnih projektov ( NRP ) ( na osnovi doseganja ciljev
postavljenih v okviru priprave proračunov za leto 2014 ) .
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja :
( navedeni in uporabljeni so tudi samo letni delovni načrti za posamezna področja ker v
občini zanje ni sprejetih strategij oziroma dolgoročnih razvojnih načrtov )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategija prostorskega razvoja občine Prebold
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta ( OPN )
Agende 2000 za občino Prebold
Razvojnem programu podeželja Spodnje savinjske doline
Marketinški program za izvedbo razvojnega programa podeželja na območju občine
Prebold
Regijskem razvojnem programu savinjske statistične regije in izvedbenih načrtih tega
programa
Načrt celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za območje Matk in Marije Reke
Strategija odvajanja odpadnih voda Spodnje Savinjske doline
Strategija oskrbe s pitno vodo občine Prebold
Načrti zaščite in reševanja
Načrt razvojnih programov občine za leto 2014 do 2017
Lokalni energetski konceptu občine Prebold ( LEK )
Letni program športa za proračunsko leto
Stanovanjski program občine Prebold za obdobje 2005 - 2010
Občinski program varnosti občine Prebold
Program opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Prebold
Letni delovni načrti vrtca in šole Prebold
Program prenove javne razsvetljave v občini Prebold
Program razvoja odprtega širokopasovnega območja v občini Prebold ( OŠO )
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v kraju Prebold
Hidrogeološke raziskave vodonosnikov v dolini Velike Reke v občini Prebold
Organizacijsko poslovni model za razvoj investiranja, upravljanja in trženja poslovno
industrijskih con savinjske regije
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Proračunski uporabnik: 1000 OBČINSKI SVET
01 Politični sistem
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov
(Občinski svet in delovna telesa OS ter Krajevnih odborov).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13)
Zakona o lokalni samoupravi (94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, štev.: 41/07, 11/11, 28/11 - odl.
US in 98/13)
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09- 107/09-odl.US, 98/09 –
ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US,40/12 ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14)
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
1010 – Politični sistem
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in delovnih teles OS ter Krajevnih
odborov.
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 je merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2014 so bili izvajanje načrtovanih aktivnosti v
okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019001 – Dejavnost občinskega sveta
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
Statutarnopravno komisijo.)
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o lokalni samoupravi (94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12)
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Pravilnik 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)
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
Pravilnik o zagotavljanju sredstev za delo članov občinskega sveta občine Prebold za
delovanje svetniških skupin (Ur.l. RS, št. 64/04)
Sklep o financiranju političnih strank (Ur.l. RS, št. 90/13)
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 je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je uspešno delovanje OS in njegovih delovnih teles ter Krajevnih
odborov. Letni cilj je bil dosežen.
01006 – Občinski svet – sejnine
Sejnine članom OS so se izplačale v skladu 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), na osnovi liste prisotnosti za obdobje
december 2013 do november 2014.
01007 – Zunanji člani OS – sejnine
Sejnine zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in sejnine članom KO so se
izplačale v skladu 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
Sredstva so bila porabljena za delovanje naslednjih svetniških skupin: SDS, LDS, DESUS,
SD, SLS in Neodvisni za Prebold. V letu 2015 je pripadalo 157,00 € na svetnika, glede na
število članov v Občinskem svetu.
01034 – Materialni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za stroške oglaševalskih storitev, za objave odlokov in drugih
aktov v Uradnem listu RS, katere sprejme občinski svet občine Prebold ter za objave v Utripu
in Novem tedniku. Za izdatke za reprezentanco, nabavo drugega splošnega materiala in
storitev za delo občinskega sveta občine Prebold, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
in računalnikov ter spletne strani Občine.
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08025 – Financiranje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za delovanje političnih strank v občini Prebold. Zakon o političnih
strankah določa, da višina sredstev izhaja iz izhodišča, da sredstva ne smejo presegati 0,6%
sredstev primerne porabe.
Politične stranke, ki so prejela sredstva po sklepu o financiranju političnih strank so SDS,
LDS, DESUS, SD, SLS in N.si.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Opis podprograma
Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v
ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek),
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12)
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
SM: 01010 Nadomestila članom občinske volilne komisije
Nadomestila članom OVK so bila izplačana za izvedbo rednih volitev župana in OS v skladu
45.a člena ZVL.
SM: 01011 Materialni stroški volitev
Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev ( nakup pisarniške materiala in drugega
materiala za delo OVK in volilnih odborov, tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list
za OS in župana, poštne storitve – raznos vabil, izplačilo nadomestil za uporabo volišč).
SM: 01012 Nadomestila članom volilnih odborov
Dnevnice za delo volilnih odborov na lokalnih volitvah so bile izplačane v skladu 45.a
členom ZVL.
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
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
Dolgoročni cilj proračunske porabe je uravnoteženje proračunskih prihodkov in odhodkov in
zmanjšanje zadolženosti občine.
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
proslav.
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Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06)
Zakona o lokalni samoupravi (94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10
Odl.US: U-I-176/08-10)
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UPB1) (Uradni list RS, št.108/09- 107/09-odl.US,
98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold (UL št. 35,
13.05.1999)
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna izvedba dogodkov, proslav, prireditev ter
promoviranje občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma se zagotovijo za izvedbo občinskih prireditev in podelitev
občinskih priznanj.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o priznanjih občine Prebold (Uradni list RS, štev.: 37/00 in 27/04)
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Sofinancirati društva, ki uspešno izvajajo posamezne prireditve občinskega pomena ter
nagraditi posameznike ali društva in organizacije za dosežene rezultate z podelitvijo občinskih
priznanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je bil sofinanciranje tistih prireditev in proslav, ki so občinskega pomena ter
podelitev občinskih priznanj. Letni cilj je dosežen.
01028 – Stroški proslav in prireditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se namenila plačilu stroškov pri izvedbi prireditev ob 8. februarju, ob občinskem
prazniku, 1. maju, Dnevu državnosti, 1. novembru – komemoracija, Naš kraj lep in urejen ter
za stroške tiskanja občinskih priznanj ter za izplačilo nagrad na Festivalu Pod Reško planino
veselo živimo.
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08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe zajema delovanje Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
razširjeno s področjem javnega reda in miru .
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Področje dela je zakonsko urejeno v predpisih, ki urejajo problematike vzgoje in
izobraževanja ter varnosti v cestnem prometu za Občino
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o voznikih
- Zakon o vozilih
- Zakon o javnih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in javnih poti
- Občinski program varnosti
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je kvalitetno izvajanje nalog na področju
prometne varnosti na območju občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo nalog na področju prometne varnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje prometne varnosti otrok in ostalih
udeležencev v prometu ter sodelovanje z OŠ Prebold pri organiziranju varne poti v šolo, kot
tudi usposabljanju vseh udeležencev pri varnosti v prometu .
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilj za leto 2014 je kvalitetno izvajanje nalog, ki so začrtani v okviru dela
Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na področju prometne varnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 Prometna varnost
08029001 – Prometna varnost
Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma so se zagotovila za naloge na področju prometne varnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1 UPB5) (Uradni list RS, štev.: 56/08, 58/09 in
36/10)
Zakon o policiji (ZPol-UPB7) (Uradni list RS, štev.: 66/09 in 22/10)
Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) (Uradni list RS, št.: 139/06)
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Občinski program varnosti občine Prebold (januar 2011)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih
ciljev
Sofinancirajo se naloge in aktivnosti za zagotavljanje boljše prometne varnosti na območju
občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih
ciljev
Ažurno izvajanje tistih aktivnosti in nalog, ki jih je sprejel Odbor za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na področju prometne varnosti v letu 2013.
01013 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za nakup kresničk in rutic za prvošolce, za izvedbo akcije varna
pot v šolo, sofinanciranje kolesarskih izpitov ter drugih preventivnih nalog na tem področju.
Del sredstev je bil porabljen prestavitve radarske table.
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
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
Opis glavnega programa
Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje nadzora delovanja občine in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje
skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po
potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim
organom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je bilo izvajanje načrtovanih aktivnosti v
okviru dolgoročnih ciljev. Letni cilj je bil dosežen.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02039001 – Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora porabe v občini. Podprogram zajema
sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o lokalni samoupravi (94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12)
Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št.: 11/11, 14/11 in 101/13)
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Poslovnik o delu nadzornega odbora (Uradni list RS, št.: 110/07)
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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
sestavlja predsednik in dva člana.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je bila zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela
nadzornega odbora.
01015 – NO – sejnine
Sejnine članicam NO so se izplačale v skladu 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) na osnovi zapisnikov sej in pripravljenih
poročil o nadzoru v letu 2014.
01016 – NO – materialni stroški
NO v letu 2014 ni porabil sredstev za materialne stroške, ki jih je planiral.
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Proračunski uporabnik: 3000 ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
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 (Ur.l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13)
Zakona
o
lokalni
samoupravi
(94/07 uradno
prečišče
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, štev.: 41/07, 11/11, 28/11 - odl.
US in 98/13)
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09- 107/09-odl.US, 98/09 –
ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US,40/12 ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14)
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
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 je merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2014 je bilo 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
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
(94/07 uradno
prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, štev.: 41/07, 11/11, 28/11 - odl.
US in 98/13)
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Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Pravilnik 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)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 ORZSPJS49a, 27/12 odl.
US,40/12 ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14)
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 bilo izvrševanje občinskega proračuna in drugih nalog, uspešno
predstavljanje znotraj občine in izven nje.
01001 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – župana
Sredstva so se porabila za opravljanje nepoklicne funkcije župana, ki se izplačuje na podlagi
4. člena Pravilnika 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), ter na podlagi izdane odločbe.
01002 – Materialni stroški župan
V letu 2014 ni porabil sredstev za materialne stroške.
01003 – Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – podžupana
Sredstva so se izplačala za nagrado dveh neprofesionalnih podžupanov v skladu z
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),
ter na podlagi izdanega sklepa o določitvi plače.
01004 Plača in drugi izdatki – podžupana
Sredstva so se namenila za izplačilo plače, prispevkov, regresa podžupana, ki svojo funkcijo
opravlja poklicno v skladu z 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), ter na podlagi izdanega sklepa o določitvi plače.
01005 – Materialni stroški – podžupanov
Sredstva so se namenila za povračilo stroška prevoza v državi – kilometrina.
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Proračunski uporabnik: 4000 OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
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
Cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Cilj na letni ravni je dosežen.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
002029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
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 (Ur.l. RS št. 59/10)
Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in
razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS št. 110/02 s
spremembami in dopolnitvami)
Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur.l. RS
št. 79/04 s spremembami in dopolnitvami)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Tekoče izvrševanje fiskalne politike. Letni cilj je bil dosežen.
01026 – Stroški plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za plačila stroškov vodenja računov in razporejanja javnofinančnih
prihodkov na Upravi RS za javna plačila in plačilo dviga ter pologa gotovine na Banki Celje v
začetku leta. Nato pa smo zaradi ukinitve poslovalnice te banke prestavili poslovanje na
Poštno banko.
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0403 – Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov,
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešno informirana javnost ter kvalitetna izvedba
dogodkov in zagotavljanje sredstev za razpolaganje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilj za leto 2014 je bilo kvalitetno izvajanje nalog, ki so začrtani v okviru
dolgoročnega cilja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma se zagotovijo za nakup promocijskega materiala, stroške
sprejema in nagrade za odličnjake, priznanja zlatim maturantom ter za kritje stroškov izvedbe
prireditev, ki pomenijo promocijo občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Sofinancirati društva, ki uspešno izvajajo posamezne prireditve, ki so občinskega pomena ter
nagraditi posameznike za dosežene rezultate z podelitvijo priznanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je sofinanciranje tistih prireditev in proslav, ki so občinskega pomena ter podelitev
priznanj posameznikom za dosežene rezultate. Pri čemer je letni cilj bil dosežen.
01029 – Promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za sprejem prvošolcev in odličnjakov, priznanja zlatim maturantom,
ter drugih stroškov promocijskih udeležb ter materiala.
01031 – Stroški porok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za plačilo treh setov kozarcev z emblemom občine Prebold in
pogostitve s šampanjcem dveh parov ter aranžiranje, ki sta se poročila v Hotelu Prebold.
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.:94/2007-UPB2, 76/2008,
79/09,14/10,51/10,84/10)
Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št.: 11/11)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur.
list RS št.86/2010)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št.
34/11)
Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št.: 87/02 in 18/07)
Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Uradni list RS, št.: 11/04)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in 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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma je zagotavljanje sredstev za upravljanje ter investicijsko
vzdrževanje objektov v lasti občine Prebold in boljša ponudba storitev za občane Občine
Prebold. Pri čemer je bil letni cilj delno dosežen.
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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 (Uradni list RS, št.:94/2007-UPB2, 76/2008,
79/09,14/10,51/10,84/10)
Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št.: 11/11)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur.
list RS št. 86/2010)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št.
34/11)
Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št.: 87/02 in 18/07)
Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Uradni list RS, št.: 11/04)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in 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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma je zagotavljanje sredstev za upravljanje ter investicijsko
vzdrževanje objektov v lasti občine Prebold in boljša ponudba storitev za občane Občine
Prebold in večja in boljša ponudba storitev za občane (kazalci: število ponudnikov in
uporabnikov zdravstvenih storitev). Letni cilj je bil dosežen.
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01017 – Zdravstveni dom Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov obratovanja (čistilni material in storitve,
električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz
smeti) v deležu, ki odpade na Občino Prebold.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Sredstva so se porabila za servis gasilnih aparatov, hidrantov in gorilca peči; čiščenje
dimnika, peči in meritve dimnih plinov, najemov predpražnikov, prenos signala varovanja za
dvigalo, pregled dvigala, popravilo zapornice (oddajnik), popravilo vrat dr. Dolar –
Petelinšek, popravilo vrat v lekarni.
402504 Zavarovalne premije za objekte
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja objekta.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja Zdravstvenega doma in kotlarne v
Zdravstvenem domu.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Sredstva so bila porabljena popravilo peči in menjavo raztezne posode.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje primernih prostorov za nemoteno delovanja zdravstvene službe občanom.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so bila planirana na podlagi proračuna 2013 in predloga upravnika.
01018 – Dom krajanov Šešče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalne premije.
01019 – Dom godbenikov Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalne premije Doma godbenikov.
Proračunska postavka: 01020 Planinski dom Marija Reka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalne premije za Planinski dom.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je v okviru Statuta Občine Prebold priprava
podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v posameznem ožjem delu občin, z namenom
razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so enakovredno, po vseh ožjih delih občine, upoštevanje razvojnih načrtov v
posameznem krajevnem odboru. Plan dela ter tudi realizacija posamezne aktivnosti vsakega
krajevnega odbora je odvisna od angažiranosti predsednika in članov krajevnega odbora.
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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
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov
občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike
povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilj v letu 2014 je bilo izvajanje načrtovanih nalog v okviru dolgoročnih
ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Skupnost občin Slovenije, je nevladna institucija lokalne samouprave, ki zastopata interese
lokalnih skupnosti. V okviru podprograma so bila porabljena sredstva za članarino v
združenje na nacionalnem nivoju. Podprogram vključuje tudi sredstva za delovanje regionalne
razvojne agencije.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pogodba
o članstvu v Skupnost občin Slovenije.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj je bilo uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država
– občina ter 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
Aktivno vključevanje v izobraževalne programe. Uspešno zastopanje interesov občin,
priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov. Letni izvedbeni cilj
podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo skupnih nalog RASR Celje, RAS – GIZ Žalec
in ZZG Žalec.
01027 – Delovanje zvez občin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Prebold je članica SOS, zato so bila porabljena sredstva za plačilo članarin.
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04024 – Regionalna agencija Celje (RASR Celje)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega
razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji. Naloge izvaja Razvojna agencija Savinjske
regije Celje na podlagi na svetu regije potrjenim letnim načrtom dela in finančnim načrtom.
Sredstva za štipendijsko shemo so se namenila za sofinanciranja deleža štipendije za dva
štipendista, ki sta bila izbrana v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije
2014/2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
RASR z občinami je opravljala na območju Savinjske regije razvojne naloge na podlagi
sprejetega in ovrednotenega letnega plana za leto 2014 ter pogodbe o štipendiranju.
01026 – Razvojna agencija Savinja – Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru
Sredstva so bila namenjena za plačilo članarine in za sofinanciranje skupnih projektov v
okviru LAS SSD ter projekta Inovator leta SSD 2013.
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.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Delež sofinanciranja teh storitev je izračunan po ključu B1 – 11,87%.
0603 – Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Pri glavnem programu je občinska uprava administrativni del občine, ki skrbi, da se
porabljena sredstva iz te postavke namenijo razvoju posameznega kraja ter tudi ohranjanju
pozitivnega učinka druženja. Občinska uprava skrbi za pravilne postopke pri teh nalogah.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj progama je enakomeren razvoj vseh ožjih delov občin ter kvalitetno in
strokovno opravljanje nalog za dosego tega cilja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni cilji so bili, da so proračunska sredstva v letu 2014 bila porabljena namensko, za
razvoj in dvig kvalitete življenja občanov v posameznem kraju.
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
Opis podprograma
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.
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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
− Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust
− Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in 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.
Letni cilji
Administracija občinske uprave
Uspešno sodelovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju občine.
Administracija občinske uprave
Uspešna realizacija proračuna.
Oba letna cilja sta bila uspešno realizirana.
01021 – Plače in drugi izdatki zaposlenim
01022 – Prispevki in davki delodajalcu
Sredstva so se namenila za plače in prispevke zaposlenim v občinski upravi (6 zaposlenih za
nedoločen čas, 1 zaposlen za določen čas), ter za vse prejemke, ki jim pripadajo kot
zaposlenim (regres, prevoz, ...) na osnovi sistemizacije in kadrovskega načrta za leto 2014, ter
v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakona o uravnoteženju javnih financ.
01024 - Materialni stroški uprave
Sredstva so bila porabljena za dobavo pisarniškega, potrošnega in računalniškega materiala za
delovanje občinske uprave, gasilske zveze in športne zveze. Pisarniški material uporabljamo
tudi za razna društva in občane, to velja predvsem za kopiranje raznih vabil in ostalih listin,
stroške čiščenja občinske zgradbe ter najema tepihov, plačilo naročnin za strokovne revije
IKS, časopis Novi tednik, knjig za obdaritev šolarjev. Obdelavo podatkov za bazo NUZS,
dostop in urejanje geografskega informacijskega sistema i-obcina, izvajanja zunanje revizije
poslovanja, za plačilo kopiranja večjih formatov. Za plačilo komunalnih, telekomunikacijskih
in poštnih stroškov. Za povrnitev stroškov kilometrine za udeležbe na seminarjih in drugih
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potnih stroškov za zaposlene v upravi ter usposabljanja za varstvo pri delu. Za stroške
vzpostavitve povezave v omrežje državnih organov HKOM in vzdrževanje te povezave. Za
plačilo najema računovodskih računalniških programov in multifunkcijske naprave. Za
udeležbo na seminarju. Za plačilo storitev odvetnikov, notarjev in sodnih stroškov.
01035 – Medobčinski inšpektorat
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plačilo izvajanja inšpekcijskega nadzora na komunalnem,
cestnem in redarskem področju. Naloge je izvajal, na podlagi Odloka in pogodbe,
Medobčinski inšpektorat Velenje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
V okviru skupne medobčinske uprave so se izvajale naloge na podlagi naročila storitev in
cenika Medobčinskega inšpektorata Velenje.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
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, Statut Občine Prebold, Zakon o javnem naročanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno delo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Nakup načrtovane opreme.
Letni cilj je bil dosežen.
01025 – Tekoče vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so se porabila za stroške varovanja občinske zgradbe in prostorov, ki jo
izvaja Sintal, zavarovalnih premij za objekt in za opremo, servisiranja plinskega kotla in
pregled gasilnih aparatov ter skupne medobčinskega počitniškega objekta v Barbarigi.
01032 – Nakup opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za nakup programa za izračun plačnih nesorazmerj ter evidenco
brezposelnih oseb, enega namiznega tiskalnika, enega računalnika in pripadajoče programske
opreme ter sesalnika za čiščenje upravne zgradbe.
01033 – Investicijsko vzdrževanje in obnove
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za beljenje fasade pri vhodu v občinsko stavbo.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
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
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so načrti zaščite in reševanje s katerimi
Občina Prebold določi sistem zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč. Načrti omogočajo kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini
Prebold in preprečujejo oziroma blažijo posledice nesreč. Sklep župana o določitvi in
organiziranju štabov, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč
v Občini Prebold.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti in učinkovitosti ukrepanja ob
posameznih vrstah nesreč. S kvalitetnim opravljanjem nalog zaščite in reševanja se povečuje
varnost ljudi, živali, materialnih in drugih dobrin.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost
0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za izvedbo nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
nalog varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štaba, enot
služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v naši občino. Dolgoročni cilj je povečanje pripravljenosti in opremljenosti vseh
enot v primeru naravnih in drugih nesreč
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov za izvajanje
načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev pri varstvu in preprečevanju naravnih in
drugih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07039002 Protipožarna varnost
07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in
služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje in pomoč, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev,
organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, v primeru naravnih in drugih
nesreč. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje
pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.
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Zakonske in druge pravne podlage
− Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
− Zakon o varstvu pred utopitvami
− 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
Splošni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zagotoviti pripravljenost in
opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje c ciljem preventivnega delovanja in
zmanjšanje posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je
obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred
uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.
Prav tako je cilj zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za
delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Skrb za opremljanje in
usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč predstavlja dolgoročni cilj, s katerim je
dosežena kvalitetna in strokovna pripravljenost.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilji Civilne zaščite Občine Prebold je preprečevanje oziroma ublažitev posledic
naravnih in drugih nesreč. Tako v okviru letnih kot tudi dolgoročnih ciljev so naloge za
vzdrževanje pripravljenosti in zagotavljanje učinkovitosti ukrepanja ob naravnih in drugih
nesrečah.
02002 – Usposabljanje štabov, enot in služb
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za usposabljanje člana enote za prvo pomoč.
02004 Financiranje društev vključenih v sistem dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje društev vključenih v sistem ZIR-a (Aero klub,
Pluton, Jamarski klub, Lovska družina) na podlagi pogodbe.
07039002 – Protipožarna varnost
Opis podprograma
Občina skrbi za izvajanje lokalnih javnih službe v skladu z zakonom. Občina skrbi za požarno
varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira
reševalno pomoč v požarih. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred
požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Župan s sklepom določi operativne sestave za
preventivno delovanje v primeru nesreč in požarov. Prostovoljne gasilske enote opravljajo
javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu. Za opravljanje javne gasilske službe
občina določi obseg in način opravljanja javne gasilske službe, organizira javno gasilsko
službo ter nadzira izvajanje. Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi v
skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 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. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne
varnosti (usposabljanje gasilcev).
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Zakonske in druge pravne podlage
− Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1)(Uradni list RS,
št. 51/06 in 97/10)
− Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1) (Uradni list RS, štev.: 3/07 in 9/11)
− Zakon o gasilstvu (UPB1) (Uradni list RS, štev.: 113/05)
− Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, štev.: 34/06)
− Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (UL RS št.
65/2007, 80/2008 in 9/2011)
− 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 občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v
primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter
usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za
požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je, skrajšanje odzivnega časa v primeru požara.
Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda tudi zaradi
kvalitetnega preventivnega delovanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilji podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov v primeru
intervencij in preventivnega delovanja. Spremljanje realizacije finančnega načrta. Nakup
opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in
sredstev za zaščito in reševanje, zavarovanje, zdravniški pregledi, izobraževanje ter
vzdrževanje nepremičnin. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s
povečanjem informiranosti prebivalstva. Načrtovanje razvojnega dela gasilske javne službe.
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 (7 vozil za prevoz moštva, kombinirano vozilo, dva vozila za prevoz pitne vode in
eno delovno vozilo), zavarovalne premije za sedem gasilskih domov in za opremo gasilskih
enot PGD v teh domovih.
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 tako namenjajo za zavarovanja vozil in gasilskih domov ter
opreme.
03002 – Usposabljanje operativnih enot PGD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so bila 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 (121) za primere nezgode na intervencijah. Tako imajo zagotovljeno 100 %
povrnitev OD za čas bolniškega staleža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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Lokalna javna gasilska služba v Občini Prebold se sofinancira iz izvirne pristojnosti občine
skozi celo leto. Sredstva se torej namenijo za zavarovanja operativnega članstva in
odgovornosti vodij intervencij na intervencijah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zavarovanje operativnih enot po seznamu PGD ter po ceniku zavarovalnice in SPIZ.
03003 – Financiranje dejavnosti GZ Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi tripartitne pogodbe iz leta 2013 in sprejetega aneksa v letu 2014 k tej pogodbi, so
bila sredstva namenjena za materialne stroške in druge operativne odhodke delovanja GZ
Prebold ter njenih organov in komisij.
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 delovanje Gasilske zveze in njenih organov ter
za usposabljanje članstva operativnih enot PGD.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Na osnovi kategorizacije PGD in proračuna 2014.
03004 – Financiranje dejavnosti gasilskih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi tripartitne pogodbe iz leta 2013 in sprejetega aneksa v letu 2014 k tej pogodbi, so
bila sredstva namenjena za dotacije: PGD I. kat. po 2.000 €in PGD III. kat. 4.500 €. Del
sredstev je bil namenjen za sofinanciranje skupnih nalog PGD in za vzdrževanje AC Matke.
V letu 2014 je bilo nabavljeno gasilsko vozila GVC 24/50 za PGD Prebold – Dolenja vas –
Marija Reka in sofinancirana avto lestev po dogovoru občin SSD za PGD Žalec.
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 delovanje ter za usposabljanje članstva
operativnih enot PGD
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sprejeta kategorizacija PGD in imenovanje osrednje gasilske enote v občini so osnova za
izračune pripadajočih sredstev PGD za izvajanje dejavnosti.
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. V letu 2014 je bilo odobreno 8.485,00€ sredstev iz požarne takse, društvom
pa je bilo razdeljeno 9.000,00€. PGD Prebold – Dolenja vas – Marija Reka za sofinanciranje
gasilskega vozila GVC 24/50 in PGD Žalec za sofinanciranje gasilske avto lestve 1.460,00€
Ker gre za namenska sredstva se 408,00 € prenese v leto 2015.
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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 sofinanciranje nakupa gasilskih avtomobilov in
gasilske zaščitne in reševalne opreme.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Občina prejema požarno takso, ki jo vplačujejo zavarovalnice v odstotkih od požarnih premij,
višino takse oz. merila za razdelitev določi Vlada.
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
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
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe /
Zmanjšanje števila brezposelnih oseb in ponovna vključitev teh oseb v lokalno okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1003 Aktivna politika zaposlovanja
1003 – Aktivna politika zaposlovanja
Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 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 je cilj zaposlitve brezposelnih oseb in urejanja območja
občine ter zagotoviti vključenimi v javna dela aktivnejšo iskanje nove zaposlitve.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj programa v letu 2014 je bil uspešna prijava na razpis za sofinanciranje prijavljenega
javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin« ter vključitev brezposelnih oseb v
potrjeni program.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti
10039001 Povečanje zaposljivosti
Opis podprograma
Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UPB1) (Uradni list RS, štev.:
107/06).
Zakona o urejanju trga dela (Ur. l. RS št. 80/10).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Prijavljanje na razpise za lokalno zaposlitvene programe (javna dela), predvsem na področju
urejanja javnih površin, javnih cest in javnih poti. Po potrebi prijaviti tudi na druge
zaposlitvene programe oziroma za druga področja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni kazalec, kot merilo za doseganje zastavljenih ciljev je uspešno prijava programa javnega
dela in sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje ter vključitev vsaj 2 brezposelni osebi v
program javnega dela.
04017 – Javna dela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina se je prijavila na razpis za sofinanciranje lokalno zaposlitvenih programov – javnih
del v letu 2014. Na razpisu smo prijavili program javnega dela »Vzdrževanje in urejanje
javnih površin« in »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« , v prvi program smo
vključili dve brezposelni osebi, v drugi eno brezposelno osebo. Za izvajanje programa
javnega dela 75% sredstev krije Zavod za zaposlovanje, ostali del prispeva občina. Porabljena
so tudi sredstva za plačo enega zaposlenega za dobo 12 mesecev, ki je zaposlen pri izvajalcu
vzdrževanja javnih objektov in površin kot vzdrževalec javnih površin. Ostala sredstva so
porabljena za materialne stroške, gorivo ter ostale stroške za izvajanja teh del in pokrivanje
najemnine za garažo za hrambo strojev in naprav za potrebe javnih del ter v skladu z
dogovorom županov občin SSD in CSD Žalec smo sofinancirali tudi 1 osebo, ki izvaja laično
pomoč družinam. V letu 2014 so bile takšne pomoči deležne 4 družine iz Občine Prebold.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis realizacije področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje zajema programa na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Prebold za programsko obdobje 2012-2013, na podlagi katerega se kvalitetno izvajajo naloge
na področju kmetijstva in gozdarstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je izvajanje tistih ukrepov kmetijske politike na nivoju Občine Prebold, ki
dvigujejo kvaliteto življenja na podeželju in posledično vplivajo na razvoj podeželja.
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
Opis realizacije 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 spodbuditi
razvoj podeželja ter povečati dohodkovni položaj kmetijskih gospodarstev na podeželju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji si izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Z
zmanjšanjem negativnih vplivov na kmetijstvo in okolje, ohranjanjem naravnih danosti,
biotske pestrosti ter varovanjem zavarovanih območij želimo dolgoročno ohranjati podeželje
kmetijsko.
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
Opis realizacije podprograma
Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpori razvoju
dopolnilnih dejavnosti ter podpori stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva). Na
podlagi Pravilnika je bil objavljen javni razpis za dodelitev sredstev za več ukrepov (Ukrep 1,
Ukrep 4, Ukrep 7 in Ukrep 8). Sredstva so bila dodeljena za razvoj in vzpodbudo
podeželskega prebivalstva oz. njihove dejavnosti, podpori razvoju dopolnilnih dejavnosti ter
podpori stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu
Zakon o gozdovih
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Prebold za programsko obdobje 2012-2013 (Uradni list RS, št.: 28/12)
Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št.
18/2011)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Z ukrepi želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju ter
izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganje v naravne vire na področju lovstva.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilji so uspešno delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva in aktivno
vključevanje v razvoj kmetijske dejavnosti v občini. Kazalci so število izvedenih aktivnosti in
obiskanost le-teh. Letni cilji so prav tako povezani z dejavnostjo posameznega društva, ki
ohranjajo okolje, skrbijo oz. vzdržujejo kmetijska zemljišča in gozdove ter z uspešnimi
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aktivnostmi predstavljajo občino tudi izven meja ter tako skrbijo za promocijo. Kazalec je
večje zavedanje pomena vzdrževanja kmetijskih zemljišč ter boljša informiranost
prebivalstva, hkrati pa hitrejši prenos informacij in znanj o kmetijstvu in pogojih za
kmetovanje.
04002 – Pomoč kmetijam
Stroški oglaševalskih storitev, sredstva so bila porabljena za kritje stroškov objave javnega
razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold
za leto 2014.
Kompleksne subvencije v kmetijstvu so bile izplačane v letu 2014 v višini 30.927,24 €, ki so
bile razdeljena na podlagi razpisa in sprejetega pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Prebold ter pregleda realizacije investicije, in sicer za
naslednje ukrepe:
- Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 27.268,71 €
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: 914,17 €
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: 1.000,00
- Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: 1.744,36 €

04036 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je občina v letu 2013 prejela nakazano
koncesijsko dajatev v višini 445,00 €. Ta sredstva so namenski prihodek in jih mora občina
porabiti kot namenski izdatek v skladu s sprejetim Odlokom o porabi koncesijskih dajatev za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Občina je sredstva nakazala, na osnovi razpisa in podpisane pogodbe o sofinanciranju
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo LD Prebold. S to pogodbo se je pooblastilo
Lovsko družino Prebold, da je prejeta sredstva porabila izključno za namen izvajanje
ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganje v naravne vire za.
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpori razvoju
dopolnilnih dejavnosti. S tem želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti pogoje in
možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej prebivalcev
podeželja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu (ZKMe 1) ( Uradni list RS, štev.: 45/08)
Program CRPOV in Razvojni program podeželja
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Prebold za programsko obdobje 2012-2013 (Uradni list RS, št.: 28/12)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 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.
Razvoj podeželja v obdobju 2007-2013 je pred novimi izzivi, saj se daje še večja prioriteta
razvojnim ambicijam podeželja skozi program LEADER. Program LEADER je EU program,
ki se je začel izvajati leta 1991 in je usmerjen v podpore podeželskim razvojnim območjem
(kmetijstvo, podjetništvo, turizem na kmetiji,…). S pridobitvijo za vzpostavitev partnerstva in
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oblikovanjem javno zasebnih partnerstev – lokalne akcijske skupne (LAS) LEADER bo
lokalnemu okolju omogočena opredelitev o prioritetnih aktivnosti in projektih, ki bodo
doprinesli k izboljšanju življenja na podeželju. Seznanitev prebivalstva s programom
LEADER je v preteklih letih že potekala.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilji so uspešno delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva in aktivno
vključevanje kmetijskih gospodarstev v razvoj kmetijske dejavnosti v občini. Kazalci so
število izvedenih aktivnosti in obiskanost le-teh. Kazalec je večje zavedanje pomena
vzdrževanja kmetijskih zemljišč ter boljša informiranost prebivalstva, hkrati pa hitrejši prenos
informacij in znanj o kmetijstvu in pogojih za kmetovanje.
04035 – Celostna prenova in ureditev vasi Matke
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor projekta Celostna
prenova in ureditev vasi Matke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezave v naseljih.
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu
Opis realizacije glavnega programa
Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali v okviru meja naše občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je kvalitetno izvajanje programa, s katerim želimo tudi doseči večjo
odgovornost lastnikov živali, da bi čim manj lastniških hišnih ljubljenčkov postalo
zapuščenih. Cilj je bila zaščita živali, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilj v letu 2014 je bil izvajanje aktivnosti, katere so usmerjene v doseganje
dolgoročnih ciljev. Kazalec uspeha je bil tako zmanjšanje števila najdenih oz. zapuščenih
živali, ter preprečevati prevoz zapuščenih živali iz drugih občin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine,
katere je Občina Prebold dolžna zagotoviti na podlagi Zakona o zaščiti živali. Občina ima od
leta 2007 sklenjeno pogodbo z Zavetiščem Zonzani iz Dramelj in pogodbo podaljšujemo
vsako leto.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali (UPB2) (Uradni list RS, štev.: 49/07)
Pravilnik o pogojih za zavetišča za male živali
Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali za obdobje od 01. 01.
2014 do 31. 12. 2014
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj je ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo
predstavlja čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično
kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali je kazalec
uspeha, da je naši občini čim manj zapuščenih psov in mačk. Dolgoročni cilje je zagotavljanje
pogojev za kvalitetno opravljanje nalog.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je bil, da je v naši občini najdenih zapuščenih/domačih živali čim manj. Za kazalec
uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljenčkov in manjše število odpeljanih
zapuščenih živali glede na leto 2013.
05003 – Varstvo zapuščenih živali
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za plačilo mesečne najemnine za ½ boks Ostala sredstva so porabljena
za plačilo oskrbnih dni za zapuščene živali, ki so najdene na območju občine.
Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito
zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi
najem ½ boksa v višini 50 € mesečno in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Stroški
so namenjeni za odlov, pregled, oskrbo oz. zdravljenje najdenih psov ali mačk. Povečan obseg
najdenih zapuščenih živali pa beležimo v poletnih mesecih in v mesecu novembru in
decembru.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so bila predvidena na podlagi porabe iz preteklega leta.
1104 – Gozdarstvo
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 cilj in kazalci so izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Glavni cilj je tudi poenostavitev postopkov pri vodenju postopka izgradnje in vzdrževanja
gozdnih vlak, še posebno ko gre za pridobivanje soglasij s strani lastnikov gozdov in nato
plačilo njihovih obveznosti do občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
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11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih in Programom razvoja gozdov v
Sloveniji. Oba, predpis in strategija sta, kolikor se je dalo do sedaj ovrednotiti, sodobno
naravnana. Zagotavljata pogoje za večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z varstvom
okolja in naravnih vrednot in spremljanje stanja gozda kot ekosistema in usmerjanje
njegovega razvoja ter s tem tudi zagotavljanje vseh z ustavo določenih funkcij. Za ohranjanje
in vzdrževanje gozdnih površin je potrebno skrbeti tudi za varno spravilo lesa po gozdnih
cestah in vlakah, ki so primerno rekonstruirane.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu (ZKMe 1) ( Uradni list RS, štev.: 45/08, 90/12 in 26/14)
Zakon o gozdovih (ZG) ( Uradni list RS, štev.: 30/93, 67/02, 110/07, 106/10, 63/13 in 17/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo
gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Dolgoročni cilj je
ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v
krajini. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so
rekonstruirane gozdne vlake in ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za gozdove, to
potrebno.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je tekoče vzdrževanje gozdnih cest in vlak po programu Zavoda za gozdove –
Krajevne enote Žalec. Sredstva so določena v pogodbi z MKGP in Zavodom za gozdove
Slovenije, ki opredeli najnižjo raven sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v javnem in
zasebnem sektorju
04001 – Gozdne ceste
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena 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 v sodelovanju tudi s KO Marija
Reka. Vzdrževalna dela so oddana na podlagi javnega razpisa in podpisane pogodbe o
vzdrževanju gozdnih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izhodišče je plan izvedbe gozdnih cest za leto 2014 s strani ZGS – KE Žalec.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
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.
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o občinskih 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 (Uradni list RS, št. 98/99)
- Načrtu celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za območje Matk in Marije Reke
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št.
111/08).
- Strategija prostorskega razvoja občine Prebold
- Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta ( OPN )
- Agende 2000 za občino Prebold
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju prometa in prometne infrastrukture,
izboljšanju prometne varnosti, izboljšanje energetske učinkovitosti v prometu in povečanje
mobilnosti prebivalstva
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta
1302 – Cestni promet in infrastruktura
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 in ohranjanja prometne infrastrukture in večje
varnosti udeležencev v prometu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
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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 (ZCes-1) (Uradni list RS,št. 109-5732/10-ZCes-1)
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 116/06 in 88/08)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.
46/2000, 110/2006, 49/2008)
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08).
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.
04006 – Redno vzdrževanje LC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški zajemajo letno vzdrževanje vseh občinskih cest, poti in cestnih objektov. Porabljena
sredstva so namenjena za redno vzdrževanje lokalnih cest v občini, ki jih je 39,180 km .
Porabljena so za najnujnejša vzdrževalna dela v letu 2014 – 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.
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 (Uradni list RS, št.
111/08) in program rednega vzdrževanja javnih cest v občini.
04007 – Zimsko vzdrževanje LC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za plačilo obveznosti zimskega vzdrževanja lokalnih cest v zimskem
času 2013-2014 izvajalec je podjetje VOC Celje. Namenila se tudi za posipni material in
solno mešanico katero rabimo za vzdrževanje LC in JP v občini s pogodbenimi izvajalci ter
poplačilo partnerjev, ki so davčni zavezanci.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poraba v letu 2013, plani dela krajevnih odborov in izvedbeni programi za letno in zimsko
vzdrževanje LC
04008 – Redno vzdrževanje JP in drugih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Sredstva so se namenila za vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti ter
ureditev deponije v Matkah, dela ceste na Golavo in strokovni nadzor za razširitev cest v
Šeščah in Kaplji vasi ob izgradnji kanalizacije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poraba v letu 2014, plani dela krajevnih odborov za tekoče leto
04009 – Zimsko vzdrževanje JP in drugih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za plačilo zimskega vzdrževanja javnih poti in drugih javnih površin v
občini Prebold ter čiščenja pločnikov v Preboldu, Dolenji vasi, Kaplji vasi, Latkovi vasi in Sv.
Lovrencu. 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
Poraba v letu 2013 in način izvajanja zimske službe.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
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 cestah (ZCes-1) (Uradni list RS,št. 109-5732/10-ZCes-1)
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 116/06 in 88/08)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.
46/2000, 110/2006, 49/2008)
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08).
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.
04012 – Rekonstrukcija in adaptacija LC in JP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so se porabila za modernizacijo dela LC 490103 Šešče – Matke, izvedbo kamnitih
zložb, razširitve cestišč, izvedbo muld, robničenje dela cestišč, izvedbo parapetnih zidov in
ograj v Šeščah in Kaplji vasi ter strokovni nadzor.
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04032 Odmera občinskih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za odmero dela lokalnih cest in javnih poti, katere so v programu
prenov ter za druge nujne odmere.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poraba v letu 2013, plani dela krajevnih odborov za tekoče leto, odprava črnih točk in
zagotavljane večje prometne varnosti
13029003 – Urejanje cestnega prometa
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 (ZCes-1) (Uradni list RS,št. 109-5732/10-ZCes-1)
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 116/06 in 88/08)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.
46/2000, 110/2006, 49/2008)
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v
prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Letni
cilj je bil dosežen.
04010 – Vzdrževanje signalnih naprav in oznak
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se namenila 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.
04011 – Avtobusna postajališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za plačilo zavarovalnih premij za postajališča v Latkovi vasi,
Preboldu, Dolenji vasi, Svetem Lovrencu in v Šeščah – Lokavcu, za pločnike, stopnišča in
parkirišča ter manjša tekoča vzdrževanja avtobusnih postajališč.
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13029004 – Cestna razsvetljava
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 (ZCes-1) (Uradni list RS,št. 109-5732/10-ZCes-1)
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99)
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007,
109/2007).
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
Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje in novogradnja omrežja javne
razsvetljave.
06014 – Javna razsvetljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za del prenove JR Sv. Lovrenc, obnovo v Gaju in v Šeščah.
Nabavljeni sta bili dve solarni svetilki v Matkah in tri Nad tovarno. Del sredstev je bil
namenjen tudi za nabavo novoletnih lučk in novoletno okrasitev.
Sredstva so bila namenjena za redna vzdrževalna dela na obstoječih sistemih ter za plačilo
električne energije javne razsvetljave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva na proračunski postavki so porabljena na podlagi potreb, ki so pomembne za
zagotavljanje večje varnosti v prometu. Zakonodaja nam naroča, da morajo biti vse svetilke
javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema promocije občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju turizma in promocije občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
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1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Program vsebuje sredstva za promocijo občine, sofinanciranje prireditev in njihovemu
oglaševanju, delovanju tržnice in turistično informacijskega centra, izvedbi projektov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Eden od pomembnih ciljev v občini je izboljšanje prepoznavnosti, povečanje turistične
potrošnje, dvig kakovosti ponudbe. Dolgoročni cilji so predvsem povečanje turistične
ponudbe v občini in izboljšati prepoznavnost občine ter posledično imeti več obiska turistov
v občini ter vsakodnevno usklajevanje z različnimi inštitucijami.
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. Kazalci so povečanje števila obiskovalcev, prepoznavanje akcij…..
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za promocijo občine, sofinanciranje prireditev in njihovem
oglaševanju, tržnice in turistično informacijskemu centru, izvedbi projektov..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT (UL RS št. 2/04)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-A (UL
RS št. 57/12)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj je izboljšanje prepoznavnosti občine in ponudbe. Kazalci s katerimi se bo
merilo doseganje zastavljenih ciljev so predvsem obiskovalci prireditev in turističnih
znamenitosti. 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 zagotoviti pogoje za čim boljše izvajanje, kar pa se kaže
s čim več zadovoljnih obiskovalcev.
04019 – Turistična zveza Spodnje Savinjske doline
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta v okviru RDO – Dežela celjska in
Turistično zvezo Velenje za izvedbo ocene kraja v okviru akcije Moja dežela lepa in
gostoljubna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Spodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki spodbujajo razvoj
turizma v turističnih destinacijah.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Na osnovi prijave na razpis Ministrstva za gospodarstvo za nepovratna sredstva 50/50 in
število prenočišč v lokalni skupnosti.
04021 – Sofinanciranje turističnih prireditev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih prireditev: Žur pod Žvajgo in celoletnih
prireditev na tržnici (predavanje Energoo, predstavitve društev, Noč čarovnic na tržnici,
zaključek pohoda z lučko, Božična tržnica s kulturno - razvedrilnim programom in
brezplačno obdaritvijo najmlajših in Silvestrska tržnica z brezplačno pogostitvijo vseh
obiskovalcev in razstavljavcev).
04022 – Tržnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo 809 kom bonov za cvetje na cvetlični tržnici.
Brezplačen bon prejme vsako gospodinjstvo v občini.
04023 – TIC – turistično informacijski center
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za tiskanje zloženk in anketnih listov za kmečko tržnico.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
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
Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog.
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
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor nad onesnaženjem
okolja.
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 gozdnih jam in brezen, kjer se nabirajo smeti.
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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
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava
oziroma najem posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz
posebnih odpadkov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1A) (Ur. list RS št.
20/2006)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1B) (Ur. list RS št.
70/2009)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1C) (Ur. list RS št.
108/2009)
Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008).
Zakon o ohranjanju narave /ZON-UPB2/ (Uradni list RS, št. 96/2004)
Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št.32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP).
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 86/2006, 106/2006,
110/2007).
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/2006).
Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008)
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/2008)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št.
68/2008)
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 77/2008)
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 31/2004, 93/2005, 124/2007)
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 dosledno izvajanje sanacije črnih
odlagališč ter vsakoletni odvoz kosovnega materiala ter čistilna akcija.
05002 – Varstvo okolja in ravnanje s komunalnimi odpadki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se namenila za izvedbo spomladanskih čistilnih akcij.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izvedba spomladanskih čistilnih akcij v okviru Krajevnih odborov.
05004 – Simbio - pogodba o poslovnem najemu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila 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
Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem
gospodarskih javnih služb.
05005 –-Deponija Ložnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sanacijo, zaprtje in upravljanje zaprte deponije komunalnih
odpadkov Ložnica (vzdrževanje objektov in naprav, komunalne storitve, monitoring).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Pogodba o razdružitvi premoženja bivše občine Žalec, Sporazum o zagotavljanju sredstev za
sanacijo, zaprtje in upravljanje deponije komunalnih odpadkov Ložnica na Javno komunalno
podjetje Žalec in Navodilu o načinu upravljanja in knjigovodskega spremljanja deponije
odpadkov Ložnica in letnega plana vzdrževanja deponije Ložnica.
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo, gradnja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1A) (Ur. list RS št.
20/2006)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1B) (Ur. list RS št.
70/2009)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1C) (Ur. list RS št.
108/2009)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06ZJZP)
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07,
33/08)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09)
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
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zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in zaščita vodnih virov, zmanjšanje
emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, …
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
V letu 2014 zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne
vode na območjih, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje.
05006 Kanalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za sanacijo obstoječe kanalizacije v Preboldu. Izdelavo
sekundarnih priključkov. Podaljšanje kanalov v Kaplji vasi, Latkovi vasi in Šeščah.
Del sredstev je bil namenjen plačilu sodnih stroškov in obveznosti po sodbi VEKO.
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
Nujni posegi v kanalizacijski sistem v smislu odprave okvar in navezave nepriklopljenih
kanalov ter pravnomočna sodba.
05008 – Povodje Savinje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za dokončanje kanalizacije in ČN Kasaze.
05011 – Odvajanje komunalnih voda v SSD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za gradbena dela in strokovni nadzor Odvajanje komunalnih voda v
SSD, kjer so se gradijo kanali v Latkovi vasi, Kaplji vasi, Dolenji vasi, Šeščah in Matkah.
Nosilec projekta je občina Braslovče ter za stroške izvedbe uporabnih dovoljenj.
05012 – Storitve JKP – kanalizacije po pogodbi o najemu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev – vodenja katastra, vodenje poslovnih knjig o
sredstvih v upravljanju, izdajanja dokumentov v upravnem postopku ter za vodenje investicij
na področju kanalizacije.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
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.
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (Uradni list RS, štev.: 98/08)
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju prostorskega planiranja
stanovanjske in komunalne dejavnosti.
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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 (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so realizirane načrtovanih nalog v okviru urejanja
prostora stanovanjske in komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029003 Prostorsko načrtovanje
16029003 – Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na
področju urejanja prostora. V okviru podprograma občina izvaja izračune komunalnih
prispevkov in programov opremljanja. V okviru podprograma občina izvaja naloge za
prostorski razvoj občine
Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08)
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju- ZPNačrt-A
(Uradni list RS, št. 108/09)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 –odločba US, 41/41 – ZVO-1,
45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odločba US, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 103/04 ZObr-UPB1 in 14/05
– popravek, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) Ur.l. RS, št. 7/1999 Spremembe: Ur.l. RS, št.
110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13,
16/2008-ZVKD-1
Stanovanjski zakon (Uradni list RS št: 69/03, 57/08 (SZ-1A)
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka(Uradni list RS, št. 95/07)
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov
(Uradni list RS, št. 95/07)
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Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Prebold (Uradni list RS, št. 112/07)
Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Prebold (Uradni list RS, štev.: 98/08)
Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Prebold (Uradni list RS,
štev.: 43/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Cilj je ustrezna komunalno opremljenost stavbnih zemljišč. Komunalni prispevek je plačilo
dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. V višini
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
Dolgoročni razvojni cilj je sprejem in uskladitev novih prostorskih aktov Občine Prebold.
Zagotavljati učinkovito in gospodarno rabo zemljišč, ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer
s primerno razporeditvijo različnih dejavnosti v prostoru, ter ureditev prometne , energetske
in komunalne infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izboljšanje komunalne opremljenosti na podlagi izvedenih investicij. Glavni izvedbeni cilji:
− na podlagi sprejete prostorske zakonodaje izdelava izvedbenih aktov,
− priprava strokovnih podlag,
− vzdrževanje in novelacije prostorske baze podatkov,
− evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč,
06012 – Prostorski plan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo PGD projektne dokumentacije TP Latkova vas
sušilnica (nadomestna) in električne vode.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Strategija prostorskega razvoja Občine Prebold, Občinski prostorski načrt Občine Prebold in
izdelani Občinski podrobni prostorski načrti na območju občine Prebold.
1603 – Komunalna dejavnost
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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetno izvajanje programa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so realizirane načrtovanih nalog v okviru dolgoročnih
ciljev.
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
16039005 Druge komunalne dejavnosti
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16039001 – Oskrba z vodo
Opis podprograma
Oskrba z vodo na območju občine, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s
hidrantnim omrežjem.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08)
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08)
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.
06013 – Vodovod
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo vodovoda v Matkah –zaselek Brda, obnovo
transportnega voda Prebold (Matke) – Žalec – Polzela, obnovo dela transportnega voda Tabor
– jug in izvedbo hišnih priključkov v Matkah ob rekonstrukciji LC.
06018 – Obnova transportnega voda Tabor – Prebold - Braslovče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Od 7.828 m vodovoda, ki ga je potrebno obnoviti, je do konca leta obnovljeno cca 2000m
voda.
05016 – Storitve JKP – vodovod po pogodbi o najemu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za plačilo storitev – vodenja katastra, vodenje poslovnih knjig o
sredstvih v upravljanju, izdajanja dokumentov v upravnem postopku ter za vodenje investicij
na področju vodooskrbe po pogodbi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlaga za zagotavljanje sredstev je sklenjena pogodba o poslovnem najemu javne
infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih
služb.
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliški vežici 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. Občina vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču in
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evidenco najemnikov grobov ter daje prostore za grobove v najem. Na pokopališčih v Občini
Prebold so naslednje zvrsti grobov: enojni, dvojni, trojni in žarni grob ter grobnice.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 UPB2, 76/08)
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84, Uradni list RS, št. 26/90)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94 in 23/05)
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št.
113/04)
Pogodba o izvajanju del in pogrebnih storitev na pokopališču Prebold
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in 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 je ureditev pokopališč, ki so predvidena v
prostorskem planu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilj občine je, da na pokopališčih vzdržuje in skrbi za red in čistočo, določa mesta za
odlaganje odpadkov in skrbi, da se na pokopališčih ne zadržujejo osebe, ki ne upoštevajo
pietete umrlih. Redne aktivnosti pri vzdrževanju reda in redno sodelovanje z upravljavcem
pokopališča je kazalec za doseganje letnega cilja.
Pri čemer je bil letni cilj dosežen.
04018 – Vzdrževanje in urejanje pokopališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za odvoze smeti in sveč iz pokopališč v Marija Reki in Preboldu,
vzdrževanje zapuščenih ter ostalih grobnih prostorov za katere skrbi Občina Prebold,
zavarovalne premije za mrliški veži na pokopališču Prebold in Marija Reka. Servis peči in
nabava železnih okvirjev na mrliški vežici Prebold in pleskanje ter sanacija dela pohodnih
površin okoli vežice v Preboldu. V Marija Reki pa smo zagradili pokopališče s tremi vrati.
16039003 – Objekti za rekreacijo
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
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08)
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju- ZPNačrt-A
(Uradni list RS, št. 108/09)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 –odločba US, 41/41 – ZVO-1,
45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odločba US, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 103/04 ZObr-UPB1 in 14/05
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– popravek, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) Ur.l. RS, št. 7/1999 Spremembe: Ur.l. RS, št.
110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13,
16/2008-ZVKD-1
Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Prebold (Uradni list RS, štev.: 98/08)
Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Prebold (Uradni list RS,
štev.: 43/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotavlja se urejenost zelenic, parkov, vzdrževanja Gaja in bazena ter vzdrževanje drugih
javnih površin, ki jih koristijo občani v rekreativne in druge namene.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.
04015 – Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za urejanja javnih površin, zelenic in pločnikov po naseljih in ureditev
klopi, košev za smeti in druge odpadke na javnih površinah. Del sredstev je bil porabljen za
nakup otroških igral v Gaju in Latkovi vasi.
Sredstva so porabljena tudi za ureditev cvetličnih gredic pri TIC-u, ter cvetličnih korit na
občinski stavbi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poraba iz preteklih let.
04016 – Vzdrževanje Gaja in okolice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plačilo komunalnih storitev za bazen, plačilo zavarovalnih
premij za objekte na bazenu, vzdrževanje bazenske opreme, nabavo dezinfekcijskih sredstev,
vzorčenje vode, nakup in zamenjava opreme za prvo pomoč (rok trajanja) in plačilo reševalca.
Obnovljena je bila ploščad okrog malega bazena in zavarovan vhod v strojnico.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poraba iz preteklih let in trenutne cene komunalnih in ostalih storitev izvajalcev.
16039005 – Druge komunalne dejavnosti
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 (Ur. list RS št. 58/2001)
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.
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04025 – Plakatiranje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za plačilo izvajanja plakatiranja po naročilu.
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
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
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 (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES, 47/06,9/07, 18/07,45/08,
57/09, 60/09, 102/10, 56/11)
Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Uradni list RS, št. 11/04)
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnih (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za strokovno in kvalitetno izvajanje
podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vse potrebne pogoje za realizacijo podprograma in omogočiti
občanom pridobiti stanovanja za reševanje osnovnega stanovanjskega problema, kar se kaže
v dodelitvi neprofitnih stanovanj prosilcem iz stanovanjskega razpisa.
06005 – Prodaja in nakup stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402934 Plačila storitev DURS
Sredstva so bila porabljena za plačilo NUSZ za večstanovanjski objekt v Občini Dobrna.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poraba iz leta 2013.
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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 več 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. Sredstva so bila porabljena za popravilo dvigala na Čopovi 25 in
vzdrževanje elektroinštalacij Graščinska 10.
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma
V okviru podprograma upravljamo in vzdržujemo neprofitna stanovanja, ki so v lasti Občine
Prebold.
Zakonske in druge pravne podlage
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07)
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES, 57/08 in 62/10-ZUPJS)
Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Uradni list RS, št.
11/04,18/07,60/09)
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnih (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04,
99/08,62/10-ZUPJS)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za strokovno in kvalitetno izvajanje podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vse potrebne pogoje za realizacijo podprograma in omogočiti
najemnikom občinskih stanovanj čim bolj kvalitetno bivanje. Kazalci so število stanovanj,
kjer bo bile izvedene izboljšave-investicije.
06001 – Stanovanjski sklad RS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413200 Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije
Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po 130. členu Stanovanjskega zakona iz
leta 1991, za katere so občine dolžne del kupnine pridobljene s privatizacijo stanovanj (t.j. z
dnem uveljavitve Stanovanjskega zakona iz leta 1991) odvajati v Stanovanjski sklad
Republike Slovenije v višini 20 %.
06002 – Odškodninski sklad RS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413200 Tekoči transferi v druge javne zavode in agencije
Sredstva so bila porabljena za obveznosti po 10. členu Zakona o slovenskem odškodninskem
skladu, na podlagi katerega pripada Odškodninskemu skladu od celotne kupnine za stanovanja
prodana na podlagi stanovanjskega zakona, ki jo vplačujejo lastniki prejšnjih družbenih
stanovanj - sredstva v višini 10 %.
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06003 – SIPRO d.o.o. Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sipro d.o.o. Žalec ima v upravljanju 63 stanovanj in sicer Celje: Gorica 48, Medlog 23 in 23
a, Vrunčeva 29 a, Dobrna; Lokovina 12, Prebold; Na zelenici 4, 8, Graščinska cesta 6 in 10,
Hmeljarska cesta 11 in 15, Trg 6 in 7, Latkova vas 221 in Šešče 51 in Vojnik - Pot v
Konjsko 2.
402099 Drugi splošni material in storitve
Sredstva so bila porabljena za izdelavo inventure.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Sredstva so bila porabljena za pregled gasilnih aparatov in požarno varstvo, za delno
popravilo strehe in žlebov v Šeščah 51, za delno popravilo strehe Lokovina 12, Dobrna
(večkrat), delno popravilo strehe Medlog (2x), vzdrževanje dimnika Hmeljarska 11 (Lebič in
Bukovec), vzdrževanje elektro inštalacij NZ (Štrajhar), vzdrževanje vodni inštalacij Latkova
vas 221, Čopova 25, Lokovina 12, vzdrževanje elektro inštalacij Latkova vas 221 in druga
manjša vzdrževanja.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja zavarovanja v stanovanjskih objektih ter
plačilo stroškov praznih stanovanj, katerih upravnik je Sipro Žalec.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Sredstva so bila porabljena za ureditev tušev v Latkovi vasi 221, ureditev kopalnice in delno
kuhinje na Hmeljarski 11 (stanovanje Bezjak), nabava zadnjih vhodnih vrat – Šešče 51.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Plan dela upravnika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Na podlagi porabe v letu 2013 in predlogov upravnika.
06004 – Boris Virant s.p. Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
EVB Elektro Virant s.p. Žalec ima v upravljanju 34 stanovanj v Preboldu:
Na zelenici 6, 13, 14,17, 18 in 19 ter Hmeljarska 3.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Sredstva so bila porabljena za nepredvidena vzdrževalna dela: ureditev skupnih kletnih
prostorov NZ 18, menjavo dotrajanega ventila za vodo NZ 13 (stanovanje št. 4)
402503Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Sredstva so bila porabljena za zavarovanje kotlovnice Na zelenici 3 in 17, dimnikarske in
servisne storitve, dobava in montaža obtočne črpalke in umivalnika v kotlovnici.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja ( 291,13 €/mesečno) in zavarovanja
stanovanj, katerih upravnih je Virant Boris s.p.
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Sredstva so bila porabljena za menjavo oken v stanovanjskem bloku Na zelenici 18
(stanovanje 15), Na zelenici 13 (stanovanje 18), Na zelenici 17 (stanovanje (10), dobavo in
montažo frekvenčnih črpalk Na zelenici 17 in 19 (v deležu) in dobavo in montažo vodomera
Na zelenici13. In za rekonstrukcijo kotlarne na zemeljski plin Na zelenici 3 (v deležu 13,6%).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Plan dela upravnika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Na podlagi porabe v letu 2013 in predlogov upravnika.
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06009 – Vknjiženje etažne lastnine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za izdelavo pogodbe za vpis lastninske pravice za drvarnice na
Hmeljarski 11 in za izdelavo dokumentov za vpis stavbe v kataster stavb za vpis etažne
lastnine na Vrunčevi 29.
1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna)
Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za urejanje zemljišč v lasti občine in nakup novih zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa na področju
urejanja lastništva zemljišč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni izvedbeni cilji v letu 2014 so izvajanje načrtovanih nalog v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (odškodnine, najemnine in
drugi stroški urejanja zemljišč, zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, reševanje
denacionalizacije …)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 –odločba US, 41/41 – ZVO-1,
45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odločba US, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 103/04 ZObr-UPB1 in 14/05
– popravek, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) Ur.l. RS, št. 7/1999 Spremembe: Ur.l. RS, št.
110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13,
16/2008-ZVKD-1
Zakon o zemljiškem katastru – ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986, Uradni list
RS, št. 17/1991 - ZUDE, 52/2000 - ZENDMPE in 47/2006 - ZEN)
Zakon o temeljni geodetski izmeri – ZTGI (Uradni list RS, št. 16/1974, 42/1986 in Uradni
list RS, št. 17/1991 - ZUDE)
Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US
in 106/2010 - ZDoh-2H)
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN (Uradni list RS, št. 50/2006 in
87/2011)
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb –
ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Prebold (Uradni list RS, št. 112/07)
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Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Prebold (Uradni list RS, štev.: 98/08)
Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Prebold (Uradni list RS,
štev. 43/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj je zemljiško knjižna ureditev zemljišč ter rešitev denacionalizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Izvedba načrtovanih geodetskih odmer in zemljiškoknjižna ureditev.
06011 – Ureditev zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za geodetske odmere zemljišč, cenitve nepremičnin plačilo notarskih
in odvetniških storitev in rušenje hiše Kraševec v Latkovi vasi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poraba iz preteklih let in cene storitev izvajalcev.
16069002 – Nakup zemljišč
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za nakup in zamenjavo zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 –odločba US, 41/41 – ZVO-1,
45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odločba US, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 103/04 ZObr-UPB1 in 14/05
– popravek, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46)
Zakon o zemljiškem katastru – ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986, Uradni list
RS, št. 17/1991 - ZUDE, 52/2000 - ZENDMPE in 47/2006 - ZEN)
Zakon o temeljni geodetski izmeri – ZTGI (Uradni list RS, št. 16/1974, 42/1986 in Uradni
list RS, št. 17/1991 - ZUDE)
Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US
in 106/2010 - ZDoh-2H)
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN (Uradni list RS, št. 50/2006 in
87/2011)
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb –
ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za strokovno in kvalitetno izvajanje podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vse potrebne pogoje za realizacijo podprograma.

66 od 101

06010 – Nakup zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo zemljišč pri predvidenem krožiču v Latkovi vasi
(Veltrag-občina), nakup zemljišča v k.o. Gornja vas (Golič, Kač) in plačilo razlike po
sklenjeni menjalni pogodbi Žličar-Privošnik za zemljišče v Sv. Lovrencu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju
zdravstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS št. 62/10)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji programa so zagotoviti nujno zdravstveno pomoč posameznikom in tudi osnovno
zdravstveno zavarovanje brezposelnim.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vse potrebne pogoje za realizacijo podprograma.
Letni cilj je bil dosežen.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1707 Drugi programi na področju zdravstva
1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva ter mrliško
ogledne službe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva, med drugim
tudi osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih, kazalec je število zavarovancev ter
mrliško ogledne službe, kazalci so število umrlih.
Cilj je bil dosežen.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
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Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
Podprogram zajema plačilo prispevka za obvezne zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Ur.list RS št.
72/2006-UPB3 in nasl.)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB) (Uradni list RS, št. 36/04)
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011,
14/ 2013 in 99/2013).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Cilji podprograma in kazalci so:
-zagotoviti nujno zdravstveno pomoč posameznikom, med drugim tudi osnovno zdravstveno
zavarovanje brezposelnim (kazalec: število zavarovancev v letu 2014 je bilo v povprečju 110
oseb mesečno).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu in je bil dosežen.
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.
V letu 2014 je bilo zavarovancev v povprečju 110 oseb mesečno. Sredstva so se porabila za
plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja osebam, katerih upravičenosti je odločal Center
za socialno delo.
17079002 – Mrliško ogledna služba
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 pobiranja oz.
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) ( Uradni list RS
št. 72/2006-UPB3, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/08,47/10,62/10-ZUPJS)
Zakon o zavodih
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč
Zakon o zdravniški službi ( UL RS 98/99,72/0-UPB3 IN 52/08)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS št. 62/10)
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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. Ker gre za nepredvidene
dogodke, so kazalci primerjave med leti, koliko je bilo smrtnih primerov.
07001 – Mrliško ogledna služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413302 Tek. transf. v jav. Zavode in druge izvajalce jav. služ.
Sredstva so bila porabljena za mrliško ogledno službo, ki je zakonsko predpisana obveznost,
sanitarne obdukcije ter za patološke in alkoholometrične preiskave, prevoze zdravnikovmrliških preglednikov na mrliške preglede, Kriti moramo tudi stroške pobiranja in odvoza
umrlih s kraja nesreče.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na porabi iz leta 2013.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema programe ohranjanje kulturne dediščine, programe športa in kultura v Občini
Prebold, na podlagi podanih predlogov športnih in kulturnih društvih.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Letni program športa 2014 v Občini Prebold skupaj z Zakonom o športu in Zakonu o varstvu
kulturne dediščine in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo predstavljajo
načrtovanje športa in kulture v naši občini.
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
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za ohranjanje kulturne dediščine.
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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina
18029001 – Nepremična kulturna dediščina
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-1)Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/08, 90/12,111/13)
Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni list RS, štev.: 70/05)
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 (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.
08014 – Vzdrževanje spominskih obeležij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje spominskih in drugih obeležij v Preboldu, Matkah,
Mariji Reki in postavitvi wc kabin ob dnevih spomina mrtve.
08026 – Vzdrževanje sakralnih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo vencev ob dnevu spomina na mrtve.
08028 - Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena plačilo tekočih stroškov Režajeve domačije (voda, elektrika, plin),
plačilo stroškov upravljanja z Muzejsko zbirko in plačilo projektne dokumentacije in
odstranitev Roglove hiše ter ureditev parkirišča.
1803 – Programi v kulturi
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.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa kulture je dvigniti nivo kulture v občini in dobro medsebojno
sodelovanje med kulturnimi in ostalimi društvi v naši občini ter sodelovanje in strokovna
pomoč JSKD OE Žalec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni cilj je kulturno ozaveščanje občanov in tudi ostalih obiskovalcev, ter povečevanje
število udeležencev posamezne kulturne prireditve tudi z boljšo in dobro izvedbo programa in
dobro načrtovano promocijo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna sredstva
18039005 Drugi programi v kulturi
18029001 – Knjižničarstvo in založništvo
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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
Odlok o ustanovitvi JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec (UL RS št. 11/08),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13).
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list, RS št.
73/03, 70/08, 80/12));
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003);
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.: 87/01) 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
Opis doseganja ciljev:
− -usmeriti knjižnico v permanentno učečo se organizacijo
− razviti nove informacijske storitve
− razvijati digitalno knjižnico
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− 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 načrt je zagotovitev pogojev za učinkovito delovanje knjižnice ter sredstev za
dodaten nakup knjižničnega gradiva in nemotenega izvajanja prireditev v knjižnici, kar se
kaže v številu nabavljene literature in številu izvedenih prireditev.
08006 – Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Sredstva so bila porabljena za nabavo knjig, za plače in druge osebne prejemke, ter za
programske in neprogramske materialne stroške, za prireditve v Občinski knjižnici Prebold.
Sredstva so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med Medobčinsko splošno
knjižnico Žalec in Občino Prebold.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Tesnejše sodelovanje knjižnice z društvi v občini in povečanje števila tako prireditev kot
povečanje števila obiskov občanov knjižnice in prireditev v knjižnici.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije prejšnjega leta in programa dela knjižnice.
18039003 – Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Kulturno ljubiteljstvo 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 prispeva 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) (UL RS št. 77/07-UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13)
Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD) (Ur.l. RS, št.
29/2010
Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 109/11)
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
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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 v občini in tudi izven meja občine ter hkrati privabiti tudi druga
društva v gostovanje.
08009 – Dotacije kulturnim društvom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena na osnovi razpisa, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold za delovanje kulturnih društev in
Pihalnega orkestra Prebold.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Razpis za sofinanciranje vsebin s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlaga je razdelitev sredstev na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v
ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold in na podlagi realizacije prejšnjega leta.
08010 – Sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Sklada ljubiteljske kulturne
dejavnosti.
18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za nabavo glasila Utrip Savinjske doline za gospodinjstva v
občini ter za oglaševanje na televizijskih in radijskih postajah ter časopisih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US, 16/04 – odl. US in 123/04 odl.
US in 60/06 s spremembami)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
− obveščati občane in druge zainteresirane o dogajanju v občini Prebold preko časopisa
Utrip Savinjske doline (kazalec: število prispevkov, število izvodov časopisa,
obveščenost)
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno opravljanje nalog v okviru dolgoročnih ciljev. Letni cilj je bil dosežen.
08016 – Radio in televizija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za plačilo storitev Savinjski televiziji - arhiviranje in produkcija
vsebin.
08017 – Časopis Utrip Savinjske doline
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo časopisa Utrip, ki ga mesečno brezplačno prejme 1.700
gospodinjstev v občini.
18039005 Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje občinske knjižnice in dvorane Prebold .
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
Odlok o ustanovitvi JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec (UL RS št. 11/08),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13)
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list, RS št.
73/03, 70/08, 80/12));
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003);
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.: 87/01)
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
(kazalniki: število obiskov v knjižnici in na prireditvah).
08007 – Občinska knjižnica Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije, storitve varovanja zgradb in
prostorov, redno vzdrževanje dvigala, čiščenje prostorov (plača čistilke za knjižnico in ostale
prostore 89,04%), materialne stroške, ki zajemajo ogrevanje prostorov, električno energijo,
čistila, sanitarni material (v obsegu 20,78 %-delež kvadrature), razen vode (v višini cene15
m3) in odvoz odpadkov (v višini cene 120 l zabojnika).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Omogočiti nemoteno delovanje Občinske knjižnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračuni temeljijo na podlagi porabe preteklega leta in ocenitve stroškov.
08012 – Dvorana Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, stroškov porabe kuriv in
stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, pregleda gasilnih aparatov, šivanja in montaže
filmskega platna, čiščenja steklenih površin, najemnine skladiščnega prostora za rekvizite ter
plačilu za delo preko študentskega servisa oz. podjemne pogodbe za opravljena hišniška dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Tesnejše sodelovanje z društvi v občini in povečanje števila tako izvedenih prireditev kot
povečanje števila občanov na prireditvah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Izračuni temeljijo na podlagi porabe preteklega leta in ocenitve stroškov.
Program: 1804 Podpora posebnim skupinam
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
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranskih organizacij.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je in bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljati enakopravne pogoje izvajanje programov veteranskih
organizacij in ohranjanje veteranskih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se je merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti enakopravne pogoje izvajanje programov veteranskih organizacij ter
izvedbe proslave na Čreti (kazalnik: število društev, ki so prejeli sredstva po razpisu).
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08020 – Dotacija veteranskim društvom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
412000 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Sredstva so se porabila na podlagi razpisa za sofinanciranje dejavnosti veteranskih
organizacij: Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Žalec, Združenje VSO OE
Prebold, Veteranskega združenja Sever za Celjsko območje - Odbor Žalec in Občinskega
združenja borcev in udeležencev NOB Prebold.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih
razpisov leto 2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlaga je razdelitev sredstev na podlagi Pravilnika sofinanciranju dejavnosti in programov
društev, organizacij in združenj in prijavljeni programi na razpis.
08024 – Čreta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402099 Drugi splošni material in storitve
Sredstva so se porabila za plačilo sofinanciranja stroškov v zvezi s prireditvijo - proslave na
Čreti, plačilo prevoza Pihalne godbe Prebold in dela stroškov postavitve šotora ter plačila
stroškov prireditve na Mrzlici in postavitev WC-ja v Gaju.
Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programa upokojencev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih (Ur.l. RS št. 64/11) s spremembami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljati enakopravne pogoje izvajanje programov upokojenske
organizacije in ohranjanje le-te (kazalec: število društev, prejemnikov sredstev).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti enakopravne pogoje izvajanje programa upokojenske organizacije.
08021 – Dotacije upokojenskim društvom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
412000 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Sredstva so se porabila na podlagi razpisa za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev
Prebold.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih
razpisov leto 2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlaga je razdelitev sredstev na podlagi Pravilnika sofinanciranju dejavnosti in programov
društev, organizacij in združenj in predlogov društva in prijavljeni programi na razpis.
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje programov športa in programov športa ter športni
prireditev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je spodbujati razvoj športa še posebno pri spodbujanju športa z mladimi.
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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
18059001 – Programi športa
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 15 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 (Uradni list RS, štev.: 22/98 s spremembami)
Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št.: 24/00, 31/00)
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (Uradni list RS, štev.: 68/10)
Letni program športa v občini Prebold za leto 2014.
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)
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− 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 (kazalnik: število
udeležencev).
08001 Športna zveza
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila na podlagi razpisa, razdeljena so bila na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini Prebold ( Uradni list RS, št. 68/10). Na podlagi
prijav so bila sredstva dodeljena društvom, klubom ter Športni zvezi Prebold.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2014 in Letni program športa za leto
2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlaga je razdelitev sredstev na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa in
prijavljeni programi društev na razpis.
18059002 – Programi za mladino
Opis podprograma
Prednostna naloga je sofinanciranje programov poletnih počitniških aktivnosti, ki jih
organizirajo društva, zveze in druge organizacije in vanje vključujejo osnovnošolsko mladino
Občine Prebold.
Zakonske in druge pravne podlage
Statut Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13 in 45/14)
Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2014 (UL RS št. 1/13)
Odlok o rebalansu Občine Prebold za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 45/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotoviti kvalitetno izvajanje programov počitniških aktivnosti in povečanje števila
vključevanja mladih občine Prebold v te programe (kazalnik: število otrok).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za sofinanciranje izvedbe prijavljenih programov
poletnih počitniških aktivnosti. Organizacije po opravljenih aktivnostih priloži finančno
poročilo s seznamom udeležencev (kazalnik: število udeleženih otrok na počitniških
aktivnostih).
09013 – Počitniške aktivnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
412000 Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam
Sredstva so se porabila za sofinanciranje počitniških aktivnosti za osnovnošolsko mladino
Občine Prebold, ki jih organizirajo razna društva in ostale organizacije. Sredstva so se
porabila na podlagi razpisa. V letu 2014 so izvedle počitniške aktivnosti naslednja društva:
Otroška nogometna šola – Kozmelj Marjan s.p., Košarkarski klub Griže, Športna zveza
Prebold, Ravo Rade Vogrinčič s.p., Skavtska skupina Steg Prebold – Polzela 1, Župnijski
urad Sv. Pavel Prebold in PD Prebold.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Razpis za sofinanciranje programov poletnih počitniških aktivnosti za šoloobvezno mladino
za leto 2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije prejšnjega leta in pričakovanih izvedb programov
prijavljenih organizacij in društev in predlogov društev.
19 - IZOBRAŽEVANJE
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
Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za varovanje in vzgojo predšolskih otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zagotoviti dodatne prostore za otroke in zaposlene.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19039001 – Vrtci
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.
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Zakonske in druge pravne podlage
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZOFVI- UPB5,
(Uradni list RS, št. 11/07,36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10,20/11,34/11,
40/12 ZUJF).
− Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št.: 100/05 – UPB 2, 25/08,98/09, 36/10, 62/10, 94/10,
40/12 ZUJF);
− Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.: 54/00,
118/06,3/07,52/10, 58/11)
− Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in dopolnitve (Uradni list RS, št.: 129/06,
79/08, 102/09 in 62/10- ZUPJS);
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. Vrtec je imel 14 oddelkov.
09001 – OŠ Prebold – OE Vrtec
411921Plačilo razlike med ceno prog, v vrtcih in plačili staršev
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje razlike v ceni programa na podlagi zakona ter
vloge staršev za znižano plačilo vrtca.
41192102 Razlika v ceni ( razlika do normativa, odpravnine,…)
Sredstva so bila porabljena 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 bila porabljena za plačilo: spremljevalca gibalno oviranega otroka, dodatno
strokovno pomoč specialnega pedagoga, dodatno pomočnik vzgojitelja 25% in delo
računalničarja.
413302 Tekoči transfer v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
Sredstva niso bila porabljena.
4133022 Tekoči transferi – letovanje otrok
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vrtca v naravi in plavalnega tečaja.
4133023 Tekoči transferi – obdaritev otrok
Sredstva niso bila porabljena.
4133024 Tekoči transferi – nastopi, prireditve
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prireditve Materinski dan in montažo video
posnetka na prireditvi Pomladna potovanja.
413310 Tekoči transferi – premije dodatnega kolek. zavar.
Sredstva so se porabila 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 se porabila za nakup rabljenega multifunkcijskega stroja in table Combond s
tiskom.
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4323004 Investicijski transfer – za vzdrževanje
Sredstva niso bila porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Letni delovni načrt OŠ Prebold za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015 in Lokalni energetski
koncept Občine Prebold (LEK).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni
Stroški so bili ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2013 in predvideni oceni števila
vključenih otrok in posledično temu število oddelkov ter finančnega načrta vrtca.
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
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, Vransko – Tabor, Velenje, Celje: Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Zarja,
Nazarje, Braslovče, Ljubljana, Sežana in Portorož, Piran, Koper, Kanal, Štore, Waldorfski
vrtec Žalec, Maribor, Hoče – Slivnica.
Sredstva se namenijo tudi za sofinanciranje razlike v ceni programa tudi za otroke, ki so
vključeni v zasebne vrtce: Ljubljana Mamin vrtec, Vrtec Šmartno ob Paki – Vrtec Bambi,
Zasebni vrtec Dobra Teta - Kranj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izvajanje programov vrtcev izven občine Prebold.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni
Stroški so bili ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2013 in predvideni oceni števila otrok
vključenih v druge vrtce.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje
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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Omogočiti učencem čim boljše pogoje za dobro vzgojno izobraževalno delo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
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19039001 – Osnovno šolstvo
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 v
sem 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
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 (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 54/01,59/01, 71/04,23/05-UPB1,
53/05, 70/05,60/06,63/06,81/06,102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF)
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZOFVI- UPB5,
(Uradni list RS, št. 11/07,36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10,20/11,34/11,
40/12 ZUJF).
− Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.: 54/00,
118/06,3/07,52/10, 58/11)
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 zaradi medveda (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 cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru podprograma.
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09006 – Osnovna šola Prebold
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413300 Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb-sred. za plače
Sredstva se porabila za plače, pri izvajanju naslednjih dejavnosti:
- varstvo vozačev od 1. do 5. razreda (glede na urnik učencev)
- športni pedagog pri pouku na razredni stopnji (8 ur tedensko)- do 31.8.2013
- plača hišnika – vzdrževalca 28%
- plača kuharice za pripravo kosil ½
- zgodnje učenje drugega tujega jezika v 5. in 6. razredu - 4 ure tedensko
- športni pedagog za delo z učenci pri interesnih dejavnostih (8 ur tedensko)
- spremljevalec gibalno oviranega otroka .
41330201 Tekoči transfer v JZ – dvanajstina
Sredstva so se porabila 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 se porabila za pokritje 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 se porabila: - 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);
- sofinanciranje zbiranje odpadnega papirja: mladi člani RK na šoli organizirajo dvakrat
letno zbiralno akcijo odpadnega papirja. Sredstva so namenjena izključno
sofinanciranju različnih dejavnosti ( šola v naravi, ekskurzije, predstave, prehrana)
učencem, ki si tega ne morejo plačati zaradi nizkega socialnega statusa.
41330204Tekoči transfer v JZ – tekmovanja, nagrade
Sredstva so se porabila za projekte in prireditve: proslave, tekmovanja, filatelija, EKO šola
(izdelava zastav), Zdrava šola, Naj pesem pove, IKT na šoli, Evropska vas, bralni projekti:
knjižni gost.
413310Tekoči transfer v JZ - prem. kol. dod. pokoj.zav.
Sredstva so se porabila za plačilo premije dodatnega kolektivnega zavarovanja za zaposlene
delavce.
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so se porabila za obnovo kopalnic v telovadnici OŠ Prebold in obnovo tlaka v
učilnici OŠ Prebold.
4323003 Tekoči transfer v JZ – za opremo
Sredstva so se porabila za nakup komunikacijske računalniške omare, izdelavo in montažo
zaščitnih mrež na oknih in table Combon s tiskom.
4323004 Investicijski transfer – za vzdrževanje
Sredstva se niso porabila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Letni delovni načrt OŠ Prebold za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015 in Lokalni energetski
koncept Občine Prebold (LEK).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni
Stroški so bili ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2013 in predvideni oceni stroškov
proračunskega uporabnika.
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09010 – Logoped
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413302Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb – za izd. za
Sredstva so se porabila za sofinanciranje plače logopeda. Delež se določi glede na število
otrok vključenih v logopedsko obravnavo za leto 2014/15. Iz Občine Prebold je 15,62%, kar
pomeni 20 otrok iz občine Prebold.
09011 – Osnovna šola Glazija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413302Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb – za izd. za
Sredstva so se porabila za sofinanciranje materialnih stroškov za 3 učence iz naše občine na
Osnovni šoli Glazija.
09022 – Waldorfska šola
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413302Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb – za izd. za
Sredstva so se porabila za sofinanciranje materialnih stroškov.
19039002 – Glasbeno šolstvo
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
(kazalniki je število otrok vključenih v glasbeno izobraževanje).
09009 – Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
413300 Tekoči transf. v javne zavode in druge izvaj.jav. služb
Sredstva so se porabila za sofinanciranje materialnih stroškov za učence iz naše občine.
432300 Investicijski transferji javnim zavodom
Sredstva so se porabila za investicije in investicijsko vzdrževanje – ureditev prostorov na
podstrešju. Občina Prebold prispeva 12% delež kot občina ustanoviteljica po Odloku o
ustanovitvi z dne 29.3.2001.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Letni delovni načrt Glasbene šole Risto Savin Žalec za šolski leti 201/2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni
Stroški so bili ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2013 in predvideni oceni stroškov
proračunskega uporabnika.
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1906 – Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Program zagotavlja sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.
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 zmanjšati razlike med učenci.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu
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 -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 (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 54/01,59/01, 71/04,23/05-UPB1,
53/05, 70/05,60/06,63/06,81/06,102/07 s spremembami)
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZOFVI- UPB5,
(Uradni list RS, št. 11/07,36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10,20/11,34/11 s
spremembami).
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 – pomagati pomoči potrebnim ( kazalec so število otrok, ki so
upravičeni do storitev prevoza, prehrane in subvencioniranja šole v naravi).
09004 – Regresiranje prevozov – Pemi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za plačilo dnevnih prevozov otok na relaciji Latkova vas – Prebold,
Kaplja vas – Prebold, Šešče – Matke – Prebold, Marija Reka - Prebold. Prevoznik je bil
izbran na podlagi javnega razpisa, dnevna cena prevoza znaša 373,41 € /dan.

85 od 101

09005 – Regresiranje ostalih prevozov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za regresiranje ostalih prevozov posameznikom, ki obiskujejo šole in
zavode v Žalcu, Kamniku, Celju in Ljubljani.
09008 – II . Osnovna šola Žalec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za pokrivanje materialnih stroškov prevoza otrok in stroškov kosila ter
za sofinanciranje postavitve ograje. V šolskem letu 2014/15, obiskujejo II. OŠ Žalec 3 učenci
iz Prebolda.
09015 – Šola v naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za sofinanciranje šole v naravi za učence 3., 5. in 7. razreda, ki si tega
ne morejo plačati zaradi nizkega socialnega statusa.
20 - SOCIALNO VARSTVO
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.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
2002 – Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
V programu so predvidena sredstva za druge programe pomoči družini in sicer v obliki darila
ob rojstvu otroka.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so predvsem izboljšanje kvalitete življenja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni cilj je izboljšanje kvalitete življenja in več rojstev, kar se kaže v številu
novorojenčkov, ki jih obdarimo na sprejemu pri županu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20029001 – Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
V okviru podprograma so zajeta sredstva za darilo ob rojstvu otroka.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (UL RS, štev.: 25/10).
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilji programa so predvsem izboljšanje kvalitete življenja in spodbujanje mladih
za ustvarjanje družine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Druženje in sprejem staršev z novorojenčki ob sprejemu pri županu, predstavitev vrtca in šole
(kazalnik je število novorojenčkov).
10005 – Enkratne pomoči ob rojstvu otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za nakup darilnih bonov ob rojstvu otroka v višini 150 € in brisačo z
imenom otroka ter logotipom občine ter pogostitev ob sprejemu pri županu ki se izvede
dvakrat letno.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Osnova je Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold (Uradni list RS,
štev.: 25/10).
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto življenja ogroženim skupinam občanov, zagotoviti
pomoč na domu za vse občane, ki jo potrebujejo, financirati družinskega pomočnika in
zagotoviti enkratno denarno pomoč za občane.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letni cilj je zagotoviti čim bolj kakovostne storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti
življenja občanom.
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
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 (Uradni list RS, št.: 36/04 – UPB, 6/05, 69/05 – odločba US, 9/06,
21/06 – odločba US, 105/06,114/04,3/07- UPB2, 23/07, 41/07,122/07, 61/10,62/10-ZUPJS s
spremembami);
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list
RS, št.: 39/06 s spremembami);
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Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 52/95,
2/98, 61/98,19/99, 28/99, 127/03, 125/04,120/05,90/08,45/10 s spremembami).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilji so 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).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Letni cilji so 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).
10001 – Varstveno delovni centri
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za sofinanciranje mobilne obravnave v Centru za varstvo in delo
Golovec, ki jo obiskuje 1 oseba ter nastanitvi 1 odrasle osebe.
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 tri takšne osebe.
20049003 – Socialno varstvo starih
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 (Uradni list RS, št.: 36/04 – UPB, 6/05, 69/05 – odločba US, 9/06,
21/06 – odločba US, 105/06,114/04,3/07- UPB2, 23/07, 41/07,122/07, 61/10,62/10-ZUPJS s
spremembami); Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010
(Uradni list RS, št.: 39/06 s spremembami)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročni cilji so zagotoviti oskrbo starejših v domovih za vse, ki so brez premoženja oz.
brez dovolj svojih sredstev za pokrivanje stroškov oskrbnin z. brez svojcev (kazalec: število
vključenih v domove, ki so po zakonu upravičeni do subvencioniranja).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, kazalnik je število uporabnikov.
10002 – Domovi za starejše
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila 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.
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Naši starejši občani so nameščeni po sledečih domovih: Dom Nine Pokorn Grmovje, Dom
upokojencev Polzela, Zavodu Svetega Cirila in Metoda, Dom Lipa Štore, Zavod Sv. Rafaela
Vransko, Dom ob Savinji Celje, Dom starejših Šentjur, Center za varstvo in delo Golovec in
Dom Prebold, Socialno varstveni center Dutovlje.
10003 – Pomoč družini na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za izvajanje pomoči družini na domu in stroškom priprave, vodenja in
koordiniranja. Občina Prebold ima podpisan dogovor z Domom Nine Pokorn, ki izvaja pomoč
občanom občine Prebold.
20049004 –Socialno varstvo materialno ogroženih
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 ter
izredne denarne pomoči.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 36/04 – UPB, 6/05, 69/05 – odločba US, 9/06,
21/06 – odločba US, 105/06,114/04,3/07- UPB2, 23/07, 41/07,122/07, 61/10,62/10-ZUPJS s
spremembami); Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 –
2010 (Uradni list RS, štev.: 39/06 s spremembami).
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Uradni list RS, štev.: 25/10 s
spremembami)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotoviti sredstva za materialno ogrožene občane in jo dodelitvi v skladu s Pravilnikom
(kazalec: število prejemnikov pomoči, ki so po Pravilniku upravičeni do prejema).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva in izvajati pomoč materialno ogroženim občanom (kazalec: število
prejemnikov pomoči, ki so po Pravilniku upravičeni do prejema).
10007 – Pomoč brezposelnim
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenega počitniškega dela dijakom in študentom, ki
so se prijavili na razpis za počitniško delo z območja Občine Prebold. Počitniško delo je
opravljalo 65 dijakov oz. študentov po urni postavki 3€/uro.
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika dodeljevanju socialnih pomoči, v letu 2014 je
bila takšna pomoč dodeljena osmim osebam.
10009 – Subvencioniranje stanarin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za subvencioniranje najemnin, 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.
Upravičence do subvencionirane neprofitne in profitne najemnine z odločbo določi CSD
Žalec.
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10012 – Društvo regionalna varna hiša
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za sofinanciranje 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 Celje je bila sklenjena letna
pogodba.
10013 – Materinski dom Celje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti – SOCIO
Sredstva so se porabila za pomoč posameznikom in družinam ter za opravljanje ostalih
socialno varstvenih storitev. Sredstva so se nakazala enkrat letno na osnovi pogodbe.
10014 – Pogrebni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje ali celotno plačilo v primeru, da pokojni nima več svojcev ali koga drugega, ki
bi kril stroške pogreba, v letu 2014 takšnega primera ni bilo, zato so planirana sredstva ostala
neporabljena.
10016 – Srečanje starostnikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila za pokritje stroškov srečanja starejših občanov Občine Prebold in
pogostitve ob koncu leta.
10017 – ŠENT Savinjske regije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila 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 2014 je v ŠENT-u bival en občan.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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, Sožitje, Socio,... … ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 36/04 – UPB, 6/05, 69/05 – odločba US, 9/06,
21/06 – odločba US, 105/06,114/04,3/07- UPB2, 23/07, 41/07,122/07, 61/10,62/10-ZUPJS s
spremembami); Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, štev.: 7/93 in 79/10)
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list
RS, št.: 39/06 s spremembami)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Zagotoviti sredstva za delovanje različnim nevladnim organizacijam in društvom, prednost
imajo društva, ki vključujejo občane Občine Prebold (kazalec: število društev, prejemnikov
sredstev).
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje
zastavljenih ciljev
Sredstva se razdelijo na podlagi prijav na razpis, kjer se dejavnosti ocenijo in točkujejo. Na
podlagi poročila društva o izvedeni dejavnosti se sredstva razdelijo.
08019 – Dotacije društvom s področja socialnega varstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila na podlagi razpisa za financiranje dejavnosti in programov društev, ki
niso predmet drugih razpisov. Sredstva so bila dodeljena naslednjim društvom: Medobčinsko
društvo invalidov Žalec, Združenje multiple skleroze Celje, Društvo ledvičnih in dializnih
bolnikov Celje, Slovensko društvo za celiakijo Celje, YHD – Društvo za teorije hendikepa
Ljubljana, Društvo gluhih in naglušnih Celje, KO RK Prebold, Karitas Prebold, Sožitje Žalec,
Združenje diabetikov celjske regije, Koronarni klub Žalec, JZ Socio Celje, Univerza za 3.
življenjsko obdobje Žalec, Slovensko društvo Hospic in Inštitut Vir.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, ki niso predmet razpisov v letu
2014.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Podlaga je razdelitev sredstev na podlagi Pravilnika sofinanciranju dejavnosti in programov
društev, organizacij in združenj in prijav društev.
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja /
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe /
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
2201 - Servisiranje javnega dolga
2201 – Servisiranje javnega dolga
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
Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 –
ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A)
Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10)
91 od 101

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Čim manjša zadolženost Občine
06008 – Kredit –zadolžitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se namenila plačilu obresti dolgoročnih kreditov po kreditnih pogodbah z BKS
Bank in NLB d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti v višini 31.942,24 EUR in odplačilo
obresti od kratkoročnega premostitvenega kredita pri delavski hranilnici v višini 2.911,58
EUR.
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
− Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1)(Uradni list RS,
št. 51/06 in 97/10)
− Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1) (Uradni list RS, štev.: 3/07 in 9/11)
− Zakon o gasilstvu (UPB1) (Uradni list RS, štev.: 113/05)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev ukrepov, ki zmanjšujejo vpliv naravnih nesreč urejanje vodotokov, sanacija
plazov…
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
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
Cilj je, da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter prebivalstvo obveščala o morebitnih nevarnostih. Kriterij so sprejeti zaščitni
ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Glavni letni cilj je izdelan in ažuriran načrt zaščite in reševanja ter organiziranje usposabljanja
sil za Civilno zaščito in gasilstvo.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 - Rezerva občine
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.
23029001 – Rezerva občine
Opis podprograma
Oblikovanje obvezne rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
10015 – Rezerva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev rezerve je v ZR pod točko 3.1.5
23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč
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 Uradni list RS,
štev.: 59/07)
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
Cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč.
04014 – Sanacije po naravnih nesrečah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za sanacijo cestišč po elementarju, odpravo posledic žleda, nabavo
protipoplavnih vreč in peska, za sanacijo plazu Pišek in sanacijo odlagališča gradbenih
odpadkov v matkah.
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 Uradni list RS, štev.: 59/07).
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2303 – Splošna proračunska rezervacija
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
Opis podprograma
Tekoča proračunska rezerva
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
01030 – Rezerva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev rezerve je v ZR pod točko 3.1.6.

94 od 101

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2014
Št. NRP

Vrednost
projekta v
letu 2014

09-0009

500

09-0011

2.960

11-0013

500

09-0016

246.250

09-0018

1000

11-0015

356.799

11-0019

476.000

Vrednost NAZIV GP / NAZIV PROJEKT
realizacije OBRAZLOŽITEV realizacije NRP in odstopanj
2014
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003
500 Obnova zdravstvene postaje Prebold
Sredstva so bila porabljena za popravilo peči in menjavo raztezne posode. Cilj ni bil dosežen, zaradi
nepredvidenega popravila peči.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002
3.106,49 Sredstva so bila porabljena za nakup programa za izračun plačnih nesorazmerj ter evidenco brezposelnih

oseb, enega namiznega tiskalnika, enega računalnika in pripadajoče programske opreme ter sesalnika za
čiščenje upravne zgradbe.
Pri planiranju in realizaciji je prišlo do razlike v višini 146,49 zaradi nujne nabave namiznega tiskalnika.

305 Inv. vzdrževanje občinske stavbe
V NRP predvidena zamenjava oken ni bila izvedena. Izvedlo se je beljenje fasade pri vhodu v občinsko stavbo.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039002
247.270 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme
Nabavljeno gasilsko vozilo GVC 24/50 in avtolestev.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001
763 Nakup opreme za potrebe JD

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002
355.575 Celostna prenova in ureditev vasi Matke
Projekt je 100% zaključen.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002
433.050 Rekonstrukcija LC in JP
Sredstva so se porabila za modernizacijo dela LC 490103 Šešče – Matke, izvedbo kamnitih zložb, razširitve
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09-0020

2.500

0

09-0038

15.500

15.500

10-0006

37.500

28.240

09-0003

154.000

143.233

09-0030

44.000

36.731

09-0033

45.000

38.584

09-0028

10.000

4.419

11-0008

180.000

173.073

11-0012

16.500

0

14-0002

220.753

54.780

09-0029

5.000

5.173,21

cestišč, izvedbo muld, robničenje dela cestišč, izvedbo parapetnih zidov in ograj v Šeščah in Kaplji vasi ter
strokovni nadzor.
13029004
Prenova JR v občini
Na projektu niso nastali nobeni stroški.
Dograditev JR po naseljih
Podaljšanje JR V Šeščah - Gmajna
Javna razsvetljava – novogradnje v občini Prebold
Nabava 5 kom solarnih svetilk, dograditev JR Sv. Lovrenc.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARVNE DEDIŠČINE
15029002
Odvajanje komunalnih voda v SSD sklop 3: Varovanje povodja v Občini Prebold II. Faza
Zgrajeno 4754m kanalizacije v naseljih Latkova vas, Kaplja vas, Šeščah in Matkah.
Povodje Savinje
Dokončanje projekta kanalizacije in ČN Kasaze
Rekonstrukcija obstoječih kanalizacij

Sanacijo obstoječe kanalizacije v Preboldu in prevezava Izvirnice. Izdelava sekundarnih priključkov.
Podaljšanje kanalov v Kaplji vasi, Latkovi vasi in Šeščah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST
16029003
Občinski podrobni prostorski načrt
Cilj je bil delno dosežen. Izdelala se je projektna dokumentacija PGD za TP Latkova vas sušilnica
(nadomestna) in pričelo se je s projektiranjem TP Gorica (oboje v okviru izdelanih OPPN-jev na
obravnavanih območjih).
16039001
Izgradnja in obnova vodovoda Matke, Šešče, Tabor
Izgradnja vodovoda Matke – Brda, obnova transportnega voda Prebold – Žalec – Polzela in Tabor – jug.
Izgradnja vodovoda v višinskem delu občine
Pričetek projektiranja stroški še niso nastali.
Obnova trans. vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče
Obnovljeno cca 2km vodovoda.
16039002
Pokopališče Prebold in Marija Reka

Sredstva so bila porabljena za nabavo železnih okvirjev na mrliški vežici Prebold in pleskanje ter
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sanacija dela pohodnih površin okoli vežice v Preboldu. V Marija Reki pa za zagraditev pokopališča s
tremi vrati.
Razlika med planom in realizacijo je nastala zaradi nujne ureditve pohodnih površin okoli mrliške vežice
Prebold.
09-0043

1.000

09-0044

15.000

09-0045

10.000

11-0005

6.976

09-0027

11.000

12-0001

16.098

09-0004

9.700

16039003
1.390 Obnova bazena
Sanacija ploščadi okrog malega bazena in nabava verige.
16059003
17-446,10
Občinska stanovanja – inv. vzdrževanja (VIRANT)
Sredstva so bila porabljena za menjavo oken v stanovanjskem bloku Na zelenici 18 (stanovanje 15, Na zelenici 13
(stanovanje 18), Na zelenici 17 (stanovanje (10), dobavo in montažo frekvenčnih črpalk Na zelenici 17 in 19 (v
deležu) in dobavo in montažo vodomera Na zelenici 13. In za rekonstrukcijo kotlarne na zemeljski plin Na zelenici
3 (v deležu 13,6%). Ureditev kopalnic ni bila realizirana, zaradi montaže frekvenčnih črpalk in zaradi
nepredvidene rekonstrukcije kotlarne NZ 3.
7.746,96 Občinska stanovanja – inv. vzdrževanja (SIPRO)
Sredstva so bila porabljena za ureditev tušev v Latkovi vasi 221, ureditev kopalnice in delno kuhinje na
Hmeljarski 11 (stanovanje Bezjak), nabava zadnjih vhodnih vrat – Šešče 51. Cilj je bil delno dosežen ni se izvedla
sanacija fasade v Medlogu in menjava oken NZ8, zaradi nepredvidene ureditve kopalnice na Hmeljarski 11.
16069001
1.120 Urejanje občinskih zemljišč
Izvedlo se je rušenje Kraševčeve hiše v Latkovi vasi. Projekt je zaključen.
16069002
4.644 Nakup zemljišč za gradnjo
Izvedel se je nakup zemljišč v skladu z načrtom.
18 KULTURA, ŠPORT in NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029002
14.242,29 Režajeva domačija
Rušitev hiše Rogl in izgradnja parkirišča.
19 IZOBRAŽEVANJE
19029001
626,27 Vrtec Prebold – nakup opreme
Sredstva so se porabila za nakup rabljenega multifunkcijskega stroja in table Combond s tiskom. Cilj ni bil
dosežen, ker ni bilo realizacije s strani vrtca.
19039001
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09-0006

10.000

09-0007

10.000

09-0032

1.500

11-0009

4.661

14-0006

1.800

5.023,00 Nakup opreme OŠ Prebold
Sredstva so se porabila za nakup komunikacijske računalniške omare, izdelavo in montažo zaščitnih mrež na oknih
in table Combon s tiskom. Cilj ni bil dosežen, ker ni bilo realizacije s strani OŠ.
10.000 Obnova – Šola Prebold
Izvedla se je obnova kopalnic v telovadnici OŠ Prebold in sanacija tlaka v učilnici OŠ Prebold.
0 Obnova OŠ Prebold
Sredstva se niso porabila, cilj ni bil dosežen, ker ni bilo realizacije s strani Osnovne šole.
19039002
4.861,00 Glasbena šola – inv. vzdrževanje
Sredstva se porabijo za preureditev podstrešja v učilnice.
19069001
0 II. OŠ Žalec
Cilj ni bil dosežen sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo realizacije s strani II. OŠ Žalec v letu 2014.
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3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)
Bilanca stanja zajema sredstva (aktiva) in obveznosti do virov sredstev (pasiva) s stanjem na
dan 31.12.2014. Sestavljena je v skladu z zakonskimi in drugimi pravnimi podlagami.
SREDSTVA
Skupina kontov 00 do 05 so izkazana naša neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
ter njihovi popravki vrednosti
• 00 - računalniški programi 39.943 EUR
• 01 - popravek vred. neopredmetenih dolg. sredstev 35.612 EUR
• 02 – nepremičnine 20.905.807 EUR
- zemljišča 690.073 EUR,
- gradbeni objekti - upravna stavba, prizidek upravne stavbe. mrliške vežice,
zdravstvena postaja, Planinski dom Marija Reka, Bazen Prebold, knjižnica
Prebold, ter delež na zgradbah JKP Žalec in Simbo Celje 10.897.822 EUR,
- stanovanjski objekti 2.314.202 EUR,
- počitniški apartma Barbariga 3.707 EUR,
- ceste, pločniki, poti, križišča, JR - občinska infrastruktura 5.280.497 EUR,
- investicije v teku 1.719.506 EUR
1. Bazen Prebold – 155.407 EUR
2. Krožno križišče Latkova vas 235.305 EUR
3. Vodovodi - JKP Žalec 15.269 EUR
4. Kanalizacija - JKP Žalec 5.358 EUR
5. Simbio – 2.298 EUR
6. JR Sv. Lovrenc 44.567 EUR
7. Režajeva domačija 71.490 EUR
8. Odvajanje komunalnih voda v SSD sklop 787.102 EUR
9. Prenova JR 85.498 EUR
10. Kanal 2.0 Kaplja vas 17.467 EUR
11. JP smer Skiro-Veltrag 24.948 EUR
12. LC 490132 Marija Reka -427 44.041 EUR
13. JP 991771 Kaplja vas – Selo 94.629,69 EUR
14. JR Gaj - 3.733 EUR
15. JR Matke – 32.195,48 EUR
16. Most čez Savinjo v Šeščah – 1.300 EUR
17. Vodovod Matke odsek 22 – 41.457 EUR
18. Transportni vodovod Tabor Braslovče Prebold 57.440 EUR.
• 03 – popravek vrednosti nepremičnin 3.862.013 EUR (zajema popravek zgoraj
navedenih nepremičnin, brez investicij v teku, ker se te ne amortizirajo pred
aktiviranjem)
• 04 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 2.801.246 EUR
(zajeta oprema in drobni inventar občinske zgradbe, ZP Prebold, mrliških vežic,
knjižnice, TIC-a, oprema za urejanje javnih površin, Dvorane Prebold, knjižnice
Prebold ter opreme JKP Žalec in Simbia Celje, ter oprema GOŠO.
• 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v
višini 711.855 EUR
Skupina kontov 06 izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v delnice in deleže podjetij v
skupni vrednosti 42.619 EUR
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delnice TT Prebold v stečaju 2.379 EUR, naložbe v podjetji Sipro Žalec 2.545
EUR in JKP Žalec 33.715 EUR, vložek v RASR 500 EUR in Triglav vzajemni
skladi 3.481 EUR.
Skupina kontov 09 izkazuje terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom
proračuna in drugim v skupni vrednosti 4.308.636 EUR
• Osnovna šola Prebold 4.058.734EUR
• UPI ŽALEC 20.444 EUR
• II. Osnovna šola Žalec 74.107 EUR
• Glasbena šola Žalec 152.159 EUR
• Medobčinska matična knjižnica Žalec 3.192 EUR
Skupina kontov 10 in 11 so denarna sredstva v višini 388.668 EUR
- Blagajna 6 EUR
- TRR 67.798 EUR
Skupina 12, 14 in 17 so kratkoročne terjatve
• 12 terjatve iz naslova grobnin, najemnin za poslovne prostore v ZD Prebold,
plakatiranja, prodaje projektov (Vegrad)- stečajni postopek in terjatve do JKP
Žalec in Simbia Celje iz naslova najemnin 115.598 EUR
• 14 terjatve do nep.uporab. državnega proračuna 25.420,10 EUR
• 17 terjatve za kupnine 4.041,95 EUR (evidenco in izterjavo vodi Sipro) terjatev
za najemnine 57.064,05 EUR (evidenca in izterjava Sipro in EVB Virant), terjatev
do Simbia 244,00 EUR, terjatev do DURS za davčne prihodke, katere pobira in
vodi evidenco v našem imenu in za naš račun 59.288,85, terjatve za neplačan
komunalni prispevek (Kovač SGP in obročna odplačila) 39.939,50 EUR.
Skupina kontov 18 so neplačani odhodki v višini 356.741,04 EUR (gre za neplačane prejete
fakture prispele v mesecu januarju z decembrskim DUR-om oz. fakture, ki še niso zapadle v
plačilo) in obveznosti za plače, pogodbeno delo za leto 2014.
-

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Skupina kontov 21 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih 14.839,57 EUR (obveznosti za
decembrsko plačo za zaposlene v upravi, JD).
Skupina kontov 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – neplačani računi 170.543,99
EUR (gre za neplačane prejete fakture prispele v mesecu januarju z decembrskim DURom oz.
fakture, ki še niso zapadle v plačilo)
Skupina kontov 23 so druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 33.759,98 EUR
(obveznosti za pogodbeno delo in DP, obveznost za plačilo prispevka za obvezno
zavarovanje brezposelnih, obveznost za plačilo DDV, kratkoročne obveznosti do DURS)
Skupina kontov 24 so kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (gre
za neplačane račune, zahtevke od uporabnikov enotnega kontnega načrta prispele v mesecu
januarju z decembrskim DURom oz. fakture, ki še niso zapadle v plačilo) v višini 151.299,04
EUR.
Skupina kontov 28 so neplačani prihodki 283.069,61 EUR (terjatve v neto znesku brez DDV).
Skupina kontov 90 predstavlja splošni sklad v višini 22.123.004 EUR
• splošni sklad za osnovna sredstva 19.137.516 EUR
• splošni sklad za finančne naložbe 42.619,40 EUR
• splošni sklad za sredstva dana v upravljanje 4.308.636 EUR
• splošni sklad za drugo (presežek ali primanjkljaj, najem kredita, odplačilo kredita,
razlika razreda 5) – 1.365.767 EUR.
Skupina kontov 96 dolgoročni prejeti krediti 1.438.396,26 EUR (višina neodplačanega
kredita).
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POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE PREBOLD

3.5.

Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na
računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
ZP-ja na dan 31. 12. 2014 znaša 175.844,96 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in
drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.
12. 2014 (v eurih)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje
Denar na računu EZRO
175.844,96
Nočni depoziti
0
Skupaj
175.844,96
3.6.

POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih
vrstah namenskih sredstev
Vsi namenski prejemki in izdatki občinskega proračuna so realizirani v višini in za namene,
kot jih predvideva proračun.
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA
PRETEKLEGA LETA
v eurih
1.

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV
Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi
odlaganja odpadkov
Požarna taksa

34.868,13
923,00

3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja
zaključni račun in proračunov prihodnjih let
Prevzete obveznosti so razvidne v Načrtu razvojnih programov in so v skladu z vsemi
predpisi.
3.6.4.

Prerazporeditve
(izpis je priloga)
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

1000

Naziv

Naziv

Opomba

Znesek

OBČINSKI SVET

30.07.2014

4020

03

Založniške in tiskarske storitve

01028

Stroški proslav in prireditev

350,00

30.07.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01028

Stroški proslav in prireditev

-350,00

30.10.2014

4029

051

Sejnine udeležencem odborov - zunanji člani

01007

Zunannji člani OS - sejnine

310,00

30.10.2014

4029

052

Sejnine udeležencem odborov - KO

01007

Zunannji člani OS - sejnine

-310,00

30.11.2014

4029

05

Sejnine udeležencem odborov

01006

Občinski svet - sejnine

500,00

30.11.2014

4029

05

Sejnine udeležencem odborov

01006

Občinski svet - sejnine

1.535,00

30.11.2014

4029

02

Plačila po pogodbah o delu

01010

Nadomestila članom občinske volilne komisije

-1.535,00

30.11.2014

4029

02

Plačila po pogodbah o delu

01010

Nadomestila članom občinske volilne komisije

-285,00

30.11.2014

4020

07

Računalniške storitve

01011

Materialni stroški volitev

-500,00

30.11.2014

4020

09

Izdatki za reprezentanco

01011

Materialni stroški volitev

-20,00

30.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01011

Materialni stroški volitev

20,00

30.11.2014

4020

06

Stroški oglaševalskih storitev

01034

Materialni stroški

-440,00

30.11.2014

4020

06

Stroški oglaševalskih storitev

01034

Materialni stroški

-550,00

30.11.2014

4020

09

Izdatki za reprezentanco

01034

Materialni stroški

440,00

30.11.2014

4025

10

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in
računalnikov

01034

Materialni stroški

285,00

30.11.2014

4025

10

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in
računalnikov

01034

Materialni stroški

550,00

30.12.2014

4029

05

Sejnine udeležencem odborov

01006

Občinski svet - sejnine

30.12.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01009

Delovanje svetniških skupin

30.12.2014

4020

06

Stroški oglaševalskih storitev

01011

Materialni stroški volitev

30.12.2014

4020

06

Stroški oglaševalskih storitev

01034

Materialni stroški
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

30.12.2014

4020

30.12.2014

99

Drugi splošni material in storitve

01034

Materialni stroški

151,00

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01034

Materialni stroški

140,00

31.12.2014

4029

05

Sejnine udeležencem odborov

01006

Občinski svet - sejnine

350,00

31.12.2014

4029

05

Sejnine udeležencem odborov

01006

Občinski svet - sejnine

180,00

31.12.2014

4020

00

Pisarniški material in storitve

01011

Materialni stroški volitev

-180,00

31.12.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

01011

Materialni stroški volitev

-350,00

Skupaj

1000

3000

OBČINSKI SVET

Znesek

Iz:

6.411,00

Na:

6.411,00

ŽUPAN

30.12.2014

4010

01

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

01004

Plača in drugi izdatki - podžupana

-30,00

30.12.2014

4011

00

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

01004

Plača in drugi izdatki - podžupana

30,00

Skupaj

3000

4000

ŽUPAN

Iz:

30,00

Na:

30,00

OBČINSKA UPRAVA

12.06.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04016

Bazen Prebold

-400,00

12.06.2014

4205

003

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - BAZEN

04016

Bazen Prebold

400,00

30.06.2014

4022

00

Električna energija

01017

Zdravstveni dom Prebold

-40,00

30.06.2014

4025

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

01017

Zdravstveni dom Prebold

40,00

30.06.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

-70,00

30.06.2014

4025

03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

70,00

07.07.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01025

Tekoče vzdrževanje

-35,00
GRAD d.d.

Občina Prebold
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Izpis pripravljen 19.03.2015 ob 10:21:09
Pripravil:

Opomba

Vrstni red: Po inst.klas. in datumu

2

Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

07.07.2014

4025

07.07.2014

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

01025

Tekoče vzdrževanje

10,00

4202

02

Nakup računalnikov in programske opreme

01032

Nakup opreme

35,00

07.07.2014

4202

02

Nakup računalnikov in programske opreme

01032

Nakup opreme

185,00

07.07.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

01033

Investicijko vzdrževanje in obnove

-10,00

07.07.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

01033

Investicijko vzdrževanje in obnove

-185,00

07.07.2014

4025

04

Zavarovalne premije za objekte

08012

Dvorana Prebold

25,48

07.07.2014

4029

03

Plačila za delo preko študentskega servisa

08012

Dvorana Prebold

-25,48

16.07.2014

4120

0057

Cvetlična tržnica

04022

Tržnica

170,87

16.07.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04023

TIC - turistično informacijski center

-170,87

16.07.2014

4025

01

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

06004

Virant Žalec

-1.161,07

16.07.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06004

Virant Žalec

1.161,07

16.07.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

08007

Občinska knjižnica Prebold

45,00

16.07.2014

4025

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

08007

Občinska knjižnica Prebold

-45,00

16.07.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

08012

Dvorana Prebold

46,36

16.07.2014

4029

03

Plačila za delo preko študentskega servisa

08012

Dvorana Prebold

-46,36

16.07.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

08028

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

24,00

16.07.2014

4022

03

Voda in komunalne storitve

08028

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

-24,00

30.07.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01029

Promocija občine

121,00

30.07.2014

4120

00

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

01029

Promocija občine

-121,00

04.08.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

01017

Zdravstveni dom Prebold

-300,00

04.08.2014

4025

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

01017

Zdravstveni dom Prebold

300,00

04.08.2014

4320

001

Investicijski transfer - kanalizacija

05008

Povodje Savinje

-62,50

04.08.2014

4320

004

Investicijski transfer - komuniciranje

05008

Povodje Savinje

62,50

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

GRAD d.d.
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

05.08.2014

4021

05.08.2014

00

Uniforme in službena obleka

02001

Opremljanje štabov in enot

-1.220,00

4310

00

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
in ustanov

03004

Financiranje dejavnosti gasilskih društev

1.220,00

08.08.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

01017

Zdravstveni dom Prebold

-155,00

08.08.2014

4025

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

01017

Zdravstveni dom Prebold

155,00

08.08.2014

4025

03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04001

Gozdne ceste

-400,00

08.08.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

05003

Varstvo zapuščenih živali

400,00

08.08.2014

4320

001

Investicijski transfer - kanalizacija

05008

Povodje Savinje

-1.150,00

08.08.2014

4135

004

Vodenje investicij

05012

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

1.150,00

08.08.2014

4135

002

Vodenje katastra

06016

Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

1.000,00

08.08.2014

4135

003

Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

06016

Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

-1.000,00

08.08.2014

4119

00

Regresiranje prevozov v šolo

09005

Regresiranje ostalih prevozov

-360,00

08.08.2014

4119

03

Regresiranje prehrane učencev in dijakov

09008

II. Osnovna šola Žalec

360,00

03.09.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06003

Sipro Žalec

-1.464,00

03.09.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

06009

Vknjiženje etažne lastnine

1.464,00

04.09.2014

4029

30

Plačila stor.organizacijam, pooblaščenim za
plač.prom.

01026

Stroški plačilnega prometa

-20,00

04.09.2014

4029

31

Plačila bančnih storitev

01026

Stroški plačilnega prometa

20,00

04.09.2014

4025

03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04018

Vzdrževanje in urejanje pokopališč

-173,21

04.09.2014

4205

01

Obnove

04018

Vzdrževanje in urejanje pokopališč

173,21

08.09.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

01017

Zdravstveni dom Prebold

-500,00

08.09.2014

4025

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

01017

Zdravstveni dom Prebold

500,00

08.09.2014

4205

01

Obnove

06013

Vodovod

-600,00

08.09.2014

4135

002

Vodenje katastra

06016

Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

600,00

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

GRAD d.d.
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

08.09.2014

4119

08.09.2014

093

Dom upokojencev Polzela

10002

Domovi za starejše

-680,00

4119

0982

Dom ob Savinji Celje

10002

Domovi za starejše

680,00

16.09.2014

4025

01

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

06004

Virant Žalec

-1.500,00

16.09.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06004

Virant Žalec

1.500,00

29.09.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

06004

Virant Žalec

-23,46

29.09.2014

4025

99

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje

06004

Virant Žalec

23,46

30.09.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

01024

Materialni stroški uprave

-500,00

30.09.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

01024

Materialni stroški uprave

500,00

02.10.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

06004

Virant Žalec

-600,00

02.10.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

06004

Virant Žalec

-350,00

02.10.2014

4025

01

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

06004

Virant Žalec

350,00

02.10.2014

4025

99

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje

06004

Virant Žalec

600,00

02.10.2014

4206

00

Nakup zemljišč

06010

Nakup zemljišč

-3.000,00

02.10.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

06011

Ureditev zemljišč

3.000,00

10.10.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01025

Tekoče vzdrževanje

-60,00

10.10.2014

4130

03

Sredstva, prenesena drugim lokalnim
skupnostim

01035

Medobčinski inšpektorat

60,00

16.10.2014

4119

0982

Dom ob Savinji Celje

10002

Domovi za starejše

510,00

16.10.2014

4119

99

Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom

10003

Pomoč družini na domu

-510,00

17.10.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04017

Javna dela

-125,00

17.10.2014

4021

00

Uniforme in službena obleka

04017

Javna dela

125,00

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

23.10.2014

4020

23.10.2014

06

Stroški oglaševalskih storitev

08016

Radio in televizija

-15,00

4029

03

Plačila za delo preko študentskega servisa

08016

Radio in televizija

15,00

24.10.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

06013

Vodovod

250,00

24.10.2014

4205

01

Obnove

06013

Vodovod

-250,00

30.10.2014

4000

00

Osnovne plače

04016

Bazen Prebold

3.994,17

30.10.2014

4000

01

Dodatek za delovno dobo in dodatek za
stalnost

04016

Bazen Prebold

195,94

30.10.2014

4002

02

Povračilo stroškov prehrane med delom

04016

Bazen Prebold

279,62

30.10.2014

4010

01

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

04016

Bazen Prebold

370,80

30.10.2014

4011

00

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

04016

Bazen Prebold

274,89

30.10.2014

4011

01

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni

04016

Bazen Prebold

22,21

30.10.2014

4012

00

Prispevek za zaposlovanje

04016

Bazen Prebold

2,51

30.10.2014

4013

00

Prispevek za porodniško varstvo

04016

Bazen Prebold

4,17

30.10.2014

4015

00

Premije kolektivnega dod.pok.zav. na podlagi
ZKDPZJU

04016

Bazen Prebold

30,79

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-3.994,17

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-195,94

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-279,62

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-370,80

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-274,89

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-22,21

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-2,51

30.10.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

-4,17

Podjetje: Občina Prebold
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

30.10.2014

4029

30.10.2014

99

Drugi operativni odhodki

04016

Bazen Prebold

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

08012

Dvorana Prebold

-778,00

30.10.2014

4029

03

Plačila za delo preko študentskega servisa

08012

Dvorana Prebold

778,00

03.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

08012

Dvorana Prebold

244,00

03.11.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

08012

Dvorana Prebold

-244,00

11.11.2014

4206

00

Nakup zemljišč

06010

Nakup zemljišč

-2.500,00

11.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

06011

Ureditev zemljišč

-1.500,00

11.11.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

06011

Ureditev zemljišč

2.500,00

11.11.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

06011

Ureditev zemljišč

1.500,00

12.11.2014

4020

02

Storitve varovanja zgradb in prostorov

08007

Občinska knjižnica Prebold

82,00

12.11.2014

4133

02

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

08007

Občinska knjižnica Prebold

-82,00

12.11.2014

4119

00

Regresiranje prevozov v šolo

09004

Regresiranje prevozov - Pemi

-580,00

12.11.2014

4119

00

Regresiranje prevozov v šolo

09005

Regresiranje ostalih prevozov

580,00

12.11.2014

4119

091

Dom Nine Pokorn

10002

Domovi za starejše

2.114,00

12.11.2014

4119

093

Dom upokojencev Polzela

10002

Domovi za starejše

969,00

12.11.2014

4119

0978

Zavod Svetega Cirilain Motoda

10002

Domovi za starejše

324,00

12.11.2014

4119

0978

Zavod Svetega Cirilain Motoda

10002

Domovi za starejše

24,00

12.11.2014

4119

0979

Dom Lipa

10002

Domovi za starejše

-66,00

12.11.2014

4119

0979

Dom Lipa

10002

Domovi za starejše

-324,00

12.11.2014

4119

0982

Dom ob Savinji Celje

10002

Domovi za starejše

66,00

12.11.2014

4119

0983

Dom starejših Šentjur

10002

Domovi za starejše

-24,00

12.11.2014

4119

0985

Dom Prebold

10002

Domovi za starejše

1.179,23

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

12.11.2014

4119

12.11.2014

22

Izplačila družinskemu pomočniku

10004

Družinski pomočnik

-969,00

4119

22

Izplačila družinskemu pomočniku

10004

Družinski pomočnik

-2.114,00

12.11.2014

4119

22

Izplačila družinskemu pomočniku

10004

Družinski pomočnik

-1.179,23

18.11.2014

4020

02

Storitve varovanja zgradb in prostorov

01025

Tekoče vzdrževanje

72,32

18.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01025

Tekoče vzdrževanje

-72,32

25.11.2014

4025

03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

157,00

25.11.2014

4202

45

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za
otroška igrišča

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

-157,00

26.11.2014

4023

00

Goriva in maziva za prevozna sredstva

04017

Javna dela

172,00

26.11.2014

4135

00

Tekoča plačila drugim izvjalcem javnih služb

04017

Javna dela

9,00

26.11.2014

4202

30

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

04017

Javna dela

-9,00

26.11.2014

4202

30

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

04017

Javna dela

-172,00

27.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

06011

Ureditev zemljišč

-1.000,00

27.11.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

06011

Ureditev zemljišč

2.800,00

27.11.2014

4204

00

Priprava zemljišča

06011

Ureditev zemljišč

-1.800,00

30.11.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

01017

Zdravstveni dom Prebold

-104,00

30.11.2014

4025

99

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje

01017

Zdravstveni dom Prebold

104,00

30.11.2014

4020

09

Izdatki za reprezentanco

01024

Materialni stroški uprave

10,00

30.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01024

Materialni stroški uprave

-10,00

30.11.2014

4022

05

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

01024

Materialni stroški uprave

-600,00

30.11.2014

4022

05

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

01024

Materialni stroški uprave

-5,00

30.11.2014

4022

06

Poštnina in kurirske storitve

01024

Materialni stroški uprave

600,00

30.11.2014

4024

02

Stroški prevoza v državi

01024

Materialni stroški uprave

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

5,00
GRAD d.d.

Občina Prebold

Izpis pripravljen 19.03.2015 ob 10:21:09

Opomba

Vrstni red: Po inst.klas. in datumu

8

Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

30.11.2014

4204

30.11.2014

01

Novogradnje

04012

Rekonstrukcije in adaptacije LC in JP

-11.590,00

4204

02

Rekonstrukcije in adaptacije

04012

Rekonstrukcije in adaptacije LC in JP

11.590,00

30.11.2014

4001

00

Regres za letni dopust

04017

Javna dela

-10,00

30.11.2014

4011

01

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni

04017

Javna dela

10,00

30.11.2014

4013

00

Prispevek za porodniško varstvo

04017

Javna dela

5,00

30.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04017

Javna dela

561,00

30.11.2014

4023

00

Goriva in maziva za prevozna sredstva

04017

Javna dela

50,00

30.11.2014

4026

02

Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne
prostore

04017

Javna dela

-5,00

30.11.2014

4026

02

Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne
prostore

04017

Javna dela

-50,00

30.11.2014

4130

03

Sredstva, prenesena drugim lokalnim
skupnostim

04017

Javna dela

-561,00

30.11.2014

4204

02

Rekonstrukcije in adaptacije

04035

Celostna prenova in ureditev vasi Matke

-110,00

30.11.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

05003

Varstvo zapuščenih živali

110,00

30.11.2014

4135

004

Vodenje investicij

05008

Povodje Savinje

-40,00

30.11.2014

4135

001

VOdenje poslovnih knjig

05012

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

-798,00

30.11.2014

4135

003

Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

05012

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

798,00

30.11.2014

4135

003

Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

05012

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

40,00

30.11.2014

4027

02

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

06011

Ureditev zemljišč

-800,00

30.11.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

06011

Ureditev zemljišč

800,00

30.11.2014

4208

04

Načrti in druga projektna dokumentacija

06013

Vodovod

-1.710,00

30.11.2014

4208

04

Načrti in druga projektna dokumentacija

06013

Vodovod

-11.750,00

30.11.2014

4208

04

Načrti in druga projektna dokumentacija

06013

Vodovod

-570,00

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

GRAD d.d.

Občina Prebold

Izpis pripravljen 19.03.2015 ob 10:21:09

Opomba

Vrstni red: Po inst.klas. in datumu
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

30.11.2014

4135

30.11.2014

002

Vodenje katastra

06016

Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

570,00

4135

003

Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

06016

Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

11.750,00

30.11.2014

4135

004

Vodenje investicij

06016

Storitve JKP - vodovod po pogodbi o najemu

1.710,00

30.11.2014

4022

00

Električna energija

08012

Dvorana Prebold

-50,00

30.11.2014

4026

03

Najemnine in zakupnine za druge objekte

08012

Dvorana Prebold

50,00

30.11.2014

4020

06

Stroški oglaševalskih storitev

08016

Radio in televizija

-280,00

30.11.2014

4020

06

Stroški oglaševalskih storitev

08016

Radio in televizija

-278,00

30.11.2014

4029

03

Plačila za delo preko študentskega servisa

08016

Radio in televizija

280,00

30.11.2014

4029

03

Plačila za delo preko študentskega servisa

08016

Radio in televizija

278,00

30.11.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

08028

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

-980,00

30.11.2014

4208

04

Načrti in druga projektna dokumentacija

08028

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

980,00

30.11.2014

4119

00

Regresiranje prevozov v šolo

09004

Regresiranje prevozov - Pemi

-360,00

30.11.2014

4119

00

Regresiranje prevozov v šolo

09005

Regresiranje ostalih prevozov

-200,00

30.11.2014

4133

00

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

09009

Glasbena šola "Risto Savin" Žalec

360,00

30.11.2014

4323

00

Investicijski transferi javnim zavodom

09009

Glasbena šola "Risto Savin" Žalec

200,00

30.11.2014

4133

02

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

09010

Logoped

20,00

30.11.2014

4133

02

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

09011

Osnovna šola Glazija

-20,00

30.11.2014

4119

0980

Drugi domovi oskrbovancev

10002

Domovi za starejše

170,00

30.11.2014

4119

0981

Zavod Sv. Rafaela

10002

Domovi za starejše

-170,00

05.12.2014

4119

21

Plačilo razlike med ceno prog. v vrtcih in plačili
staršev

09001

OŠ Prebold - OE Vrtec

10.000,00

05.12.2014

4119

21

Plačilo razlike med ceno prog. v vrtcih in plačili
staršev

09001

OŠ Prebold - OE Vrtec

5.000,00

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

GRAD d.d.

Občina Prebold

Izpis pripravljen 19.03.2015 ob 10:21:09

Opomba

Vrstni red: Po inst.klas. in datumu
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

05.12.2014

4119

05.12.2014

2102

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

09001

OŠ Prebold - OE Vrtec

-10.000,00

4323

003

Investicijski transfer JZ - za opremo

09001

OŠ Prebold - OE Vrtec

-5.000,00

30.12.2014

4022

00

Električna energija

01017

Zdravstveni dom Prebold

-35,00

30.12.2014

4022

03

Voda in komunalne storitve

01017

Zdravstveni dom Prebold

35,00

30.12.2014

4025

03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04001

Gozdne ceste

-50,00

30.12.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

460,00

30.12.2014

4025

11

Tekoče vzdrževanje druge opreme

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

810,00

30.12.2014

4204

02

Rekonstrukcije in adaptacije

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

-810,00

30.12.2014

4204

02

Rekonstrukcije in adaptacije

04015

Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površ

-460,00

30.12.2014

4000

00

Osnovne plače

04017

Javna dela

470,00

30.12.2014

4000

00

Osnovne plače

04017

Javna dela

55,00

30.12.2014

4001

00

Regres za letni dopust

04017

Javna dela

-55,00

30.12.2014

4001

00

Regres za letni dopust

04017

Javna dela

-125,00

30.12.2014

4001

00

Regres za letni dopust

04017

Javna dela

-72,00

30.12.2014

4001

00

Regres za letni dopust

04017

Javna dela

-30,00

30.12.2014

4002

02

Povračilo stroškov prehrane med delom

04017

Javna dela

125,00

30.12.2014

4002

03

Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

04017

Javna dela

-155,00

30.12.2014

4010

01

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

04017

Javna dela

72,00

30.12.2014

4011

00

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

04017

Javna dela

155,00

30.12.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04017

Javna dela

-470,00

30.12.2014

4130

03

Sredstva, prenesena drugim lokalnim
skupnostim

04017

Javna dela

30,00

30.12.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

05003

Varstvo zapuščenih živali

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

50,00
GRAD d.d.

Občina Prebold

Izpis pripravljen 19.03.2015 ob 10:21:09

Opomba

Vrstni red: Po inst.klas. in datumu
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

30.12.2014

4135

30.12.2014

001

VOdenje poslovnih knjig

05004

Simbio - pogodba o poslovnem najemu

270,00

4311

00

Investicijski transferi javnin podj. ki so v lasti
države, o

05004

Simbio - pogodba o poslovnem najemu

-270,00

30.12.2014

4133

00

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

05005

Deponija Ložnica

-50,00

30.12.2014

4133

00

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

05005

Deponija Ložnica

-200,00

30.12.2014

4133

00

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

05005

Deponija Ložnica

-950,00

30.12.2014

4027

99

Druge odškodnine in kazni

05006

Kanalizacija

6.415,00

30.12.2014

4027

99

Druge odškodnine in kazni

05006

Kanalizacija

1.080,00

30.12.2014

4027

99

Druge odškodnine in kazni

05006

Kanalizacija

260,00

30.12.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

05006

Kanalizacija

200,00

30.12.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

05006

Kanalizacija

14.535,00

30.12.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

05006

Kanalizacija

2.250,00

30.12.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

05006

Kanalizacija

5.215,00

30.12.2014

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

05006

Kanalizacija

50,00

30.12.2014

4204

02

Rekonstrukcije in adaptacije

05006

Kanalizacija

-6.415,00

30.12.2014

4135

004

Vodenje investicij

05008

Povodje Savinje

-260,00

30.12.2014

4135

004

Vodenje investicij

05008

Povodje Savinje

-200,00

30.12.2014

4320

001

Investicijski transfer - kanalizacija

05008

Povodje Savinje

-14.535,00

30.12.2014

4320

002

Ivesticijski transfer - čistilna

05008

Povodje Savinje

-1.080,00

30.12.2014

4208

99

Plačila drugih storitev in dokumentacije

05011

Odvajanje komunalnih voda v SSD

-2.250,00

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

GRAD d.d.

Občina Prebold

Izpis pripravljen 19.03.2015 ob 10:21:09

Opomba

Vrstni red: Po inst.klas. in datumu
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

30.12.2014

4320

30.12.2014

00

Investicijski transfer občinam

05011

Odvajanje komunalnih voda v SSD

4135

003

Izdajanje dokumentov v upravnem postopku

05012

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

200,00

30.12.2014

4135

004

Vodenje investicij

05012

Storitve JKP - kanalizacija po pogodbi o najemu

950,00

30.12.2014

4025

04

Zavarovalne premije za objekte

08007

Občinska knjižnica Prebold

1,00

30.12.2014

4133

00

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

08007

Občinska knjižnica Prebold

200,00

30.12.2014

4133

02

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

08007

Občinska knjižnica Prebold

-200,00

30.12.2014

4133

02

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

08007

Občinska knjižnica Prebold

-1,00

30.12.2014

4022

03

Voda in komunalne storitve

08028

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

-225,00

30.12.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

08028

Režajeva domačija - zgodovinska zbirka Prebold

225,00

30.12.2014

4119

99

Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom

10003

Pomoč družini na domu

-445,00

30.12.2014

4119

22

Izplačila družinskemu pomočniku

10004

Družinski pomočnik

445,00

31.12.2014

4022

00

Električna energija

01017

Zdravstveni dom Prebold

-20,00

31.12.2014

4022

00

Električna energija

01017

Zdravstveni dom Prebold

-335,80

31.12.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

01017

Zdravstveni dom Prebold

-417,51

31.12.2014

4025

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

01017

Zdravstveni dom Prebold

20,00

31.12.2014

4025

00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

01017

Zdravstveni dom Prebold

335,80

31.12.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

01017

Zdravstveni dom Prebold

417,51

31.12.2014

4022

06

Poštnina in kurirske storitve

01024

Materialni stroški uprave

501,00

31.12.2014

4024

02

Stroški prevoza v državi

01024

Materialni stroški uprave

40,00

31.12.2014

4026

04

Najem računalniške in programske opreme

01024

Materialni stroški uprave

-501,00

31.12.2014

4026

04

Najem računalniške in programske opreme

01024

Materialni stroški uprave

-40,00

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek
-5.215,00

GRAD d.d.

Občina Prebold

Izpis pripravljen 19.03.2015 ob 10:21:09

Opomba

Vrstni red: Po inst.klas. in datumu
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

31.12.2014

4026

31.12.2014

04

Najem računalniške in programske opreme

01024

Materialni stroški uprave

-200,00

4029

20

Sodni stroški, storitve odvetnikov,notarjev in
drugo

01024

Materialni stroški uprave

-400,00

31.12.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

01024

Materialni stroški uprave

200,00

31.12.2014

4029

99

Drugi operativni odhodki

01024

Materialni stroški uprave

400,00

31.12.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

01029

Promocija občine

40,00

31.12.2014

4120

00

Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam

01029

Promocija občine

-40,00

31.12.2014

4020

99

Drugi splošni material in storitve

04006

Redno vzdrževanje LC

80,00

31.12.2014

4025

03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

04008

Redno vzdrževanje JP in drugih površin

-80,00

31.12.2014

4000

00

Osnovne plače

04017

Javna dela

435,00

31.12.2014

4000

00

Osnovne plače

04017

Javna dela

245,00

31.12.2014

4025

11

Tekoče vzdrževanje druge opreme

04017

Javna dela

-435,00

31.12.2014

4026

02

Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne
prostore

04017

Javna dela

-245,00

31.12.2014

4132

005

Regionalni razvojni program Sav. regije
2014-2020

04024

Razvojna agencija Savinjske regije - RASR

25,00

31.12.2014

4132

00

Tekoči transferi v druge javne zavode in
agencije

04026

Razvojna agencija savinja - GIZ Žalec

-25,00

31.12.2014

4132

00

Tekoči transferi v druge javne zavode in
agencije

04039

ZZG Žalec

2.255,00

31.12.2014

4132

99

Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije

04039

ZZG Žalec

-2.255,00

31.12.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

06004

Virant Žalec

2.511,84

31.12.2014

4022

01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

06004

Virant Žalec

154,67

31.12.2014

4025

03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

06004

Virant Žalec

-2.511,84

31.12.2014

4205

00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06004

Virant Žalec

-154,67
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Prerazporeditve postavk proračuna

Leto:

2014

PRORAČUN 2014 končni ZR
Datum

Konto

Naziv

Str.mesto

Naziv

31.12.2014

4031

31.12.2014

00

Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim
bankam

06008

Kredit - obresti od kreditov

2.912,00

4031

01

Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim
bankam

06008

Kredit - obresti od kreditov

-2.912,00

31.12.2014

4133

02

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

07001

Mrliško ogledna služba

31.12.2014

4133

00

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

08006

Dejavnost medobčinske splošne knjižnice

-2.130,46

31.12.2014

4135

005

Kritje izgube preteklih let

08006

Dejavnost medobčinske splošne knjižnice

2.130,46

31.12.2014

4020

06

Stroški oglaševalskih storitev

08016

Radio in televizija

100,00

31.12.2014

4133

02

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

08017

Časopis Utrip Savinjske doline

-100,00

31.12.2014

4119

00

Regresiranje prevozov v šolo

09004

Regresiranje prevozov - Pemi

-850,00

31.12.2014

4119

00

Regresiranje prevozov v šolo

09005

Regresiranje ostalih prevozov

850,00

31.12.2014

4131

05

Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga
plačujejo občine

10006

Zdravstveno varstvo brezposelnih

-583,68

Skupaj

4000

OBČINSKA UPRAVA

Podjetje: Občina Prebold
Pripravil:

Znesek

583,68

Iz:

130.943,56

Na:

130.943,56

Skupaj iz:

137.384,56

Skupaj na:

137.384,56
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