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I I .  POSEB NI  DEL  

A  -  B i l an ca  p r ih odk ov  in  odh odk ov  

1 0 0  -  Ob čins k i  sv et  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnosti Občinskega sveta, ţupana in  

podţupana. To področje zajema le en glavni program 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 

političnega sistema: 

 

- občinskega sveta, 

 

- ţupana in podţupana. 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 pokriva področje dejavnosti Občinskega sveta in dejavnosti ţupana in 

podţupana. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

Občinski svet Občine podlehnik ima 7 svetnikov, od katerih je eden podţupan in ne 

prejema sejnine za seje OS, temveč redno mesečno nadomestilo za opravljanje 

neprofesionalne funkcije. 

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

ciljev 

Občinski svet sledi pri svojih dejavnostih dolgoročnim usmeritvam razvoja Občine 

Podlehnik. ki so zapisane v istoimenskem aktu, ki je bil napisan za obdobje od 2009 do 

2019. 

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

zastavljenih ciljev 

Člani občinskega sveta delujejo primarno na nivoju odborov za dejavnosti v katere so bili 

imenovani. Učinkovitost in doseganje ciljev se bo ugotavljala po realizaciji projektov, ki so 

bili v okviru posameznega odbora predvideni za izvedbo v tekočem letu. 



OBČINA PODLEHNIK                   PRORAČUN ZA LETO 2012 – Obrazloţitve posebni del 

                 

4 

 

0101101 - Politične stranke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za delovanje strank, ki so delujoče tudi v 

občinskem svetu, to pa sta SDS, ki ima enega predstavnika v OS in LDS, ki ima prav tako 

enega predstavnika v OS. Ostali člani OS so nestrankarskio opredeljeni. 

0101903 - Redna dejavnost občinskega sveta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunskja postavka zagotavlja sredstva za redno dejavnost občinskega sveta v katero 

uvrščamo seje OS, seje odborov in komisij. Občinski svet ima v tekočem letu načrtovanih 

pet rednih sej, pred vsako sejo pa se navadno sestanejo še odbori, ki pripravijo predloge in 

pripombe na gradivo za sejo OS. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Dejavnosti iz področja porabe 04 zajemajo vse storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo 

in jih običajo opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe obsega tri glavne programe in sicer: 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne sluţbe, vendar v občini razporejamo sredtva le na 

zadnji glavni program izmed navedenih. 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Sredstva, ki jih razporejamo na ta podprogram smo razdelili na proračunske postavke po 

dejavnostih oziroma po dogotkih za katere se uporabljajo. Večino proračunskih postavk je 

pod skrbništvom oziroma porabo občinske uprave inb samo ene pod  evidenčno porabo 

ţupana kot proračunskega porabnika. 

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

zastavljenih ciljev 

Cilj podprogramov je izvedba dogotka za katerega so predvidena sredstva, merila za oceno 

dosege cilja pa so samo izvedeno ali neizvedeno. O kavaliteti prireditve pa se pogovarjamo 

izven področja proračuna. 

0403904 - Občinski praznik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu je bil določen dan občinskega praznika Občine Podlehnik, ki je 21.junij, 

kot spomin na 21.junij 1998, ko je bil izveden referendum o odcepitvi od občine Videm. 
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V okviru tega praznika bodo društva v občini organizirala razne prireditve, ki jih bomo 

financirali iz sredstev te proračunske postavke. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 

programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 

organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjiţničarsko dejavnost, 

zaloţniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in 

avdiovizualnodejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, 

akvarije, arboretume ipd. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

1803901 - Občinsko glasilo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka za občinsko glasilo zagotavlja sredstva za pripravo in tiskanje dveh 

izdaj glasila Ţvegla, ali pa toliko več, v kolikor bi uspeli pridobiti cenejšega izdelovalca 

glasila in glasila ne bi več izdajali v poplnem barvnem tisku. Zagotovljena so tudi sredstva 

za lektorja in morebitne druge sodelavce vezane na izdajo časopisa. 

2 0 0  -  N ad zo rn i  odb o r  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo 

javnih financ. V naši občini črpa sredstva tega področja nadzorni odbor za svoje redno 

delovanje. V letu 2012 sredstev za izobraţevanje članov NO nismo predvideli, bo pa 

poitrebno to v bodoče, saj je za dobro delovanje NO zelo pomembno sprotno obveščanje o 

spremembah na področju vodenja finančnih in drugih zadev, ki so predmet pregleda NO. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

V okviru področja porabe sta  izmed treh glavnih programov aktivena  le podrograma :  

0202 Urejanje na področju fiskalne politike in 

0203 Fiskalni nadzor. 
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0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

0203901 - Redno delovanje nadzornega odbora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredtva za delovanje n adzornega odbora.  

V letu 2012 je prišlo do menjave nadzornega odbora, saj so članice prvotnega odstopile 

koncem leta 2011. Sredtev za izoraţevanja nismo predvideli, v kolikor pa bo NO izkazal 

potrebo po tovrstnih sredstvih pa jih bomo zagotavljali v rebalansu proračuna. 

3 0 0  -  Ţupan  

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnosti Občinskega sveta, ţupana in  

podţupana. To področje zajema le en glavni program 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 

političnega sistema: 

 

- občinskega sveta, 

 

- ţupana in podţupana. 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 pokriva področje dejavnosti Občinskega sveta in dejavnosti ţupana in 

podţupana. 

01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov 

Opis podprograma 

Podrpgram opredeljuje sredstva za delovanje ţupana in podţupana, ki sta razdeljena na 

ločeni proračunski postavki 

0101901 - Ţupan 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V oviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za neprofesionalno opravljanje 

ţupanske funkcije, ki se izplačujejo mesečno kot sejnine ter sredstva za reprezentanco, ki 

jih lahko porablja ţupan za potrebe pogostitev poslovnih partnerjev in drugih tovrstnih 

stroškov povezanih z aktivnostmi ţupana, podţupana in občinske uprave. 
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0101902 - Podţupan 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podţupan je voden pod svojo proračunsko postavko. Funkcijo opravlja neprofesionalno in 

po lastni pobudi prejema le polovico moţnih sredstev za opravljanje te funkcije, druga 

polovica pa se namenja za štipendijski sklad, s katerim štipendiramo v letu 2012 tri 

študente in dva dijaka. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Dejavnosti iz področja porabe 04 zajemajo vse storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo 

in jih običajo opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe obsega tri glavne programe in sicer: 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne sluţbe, vendar v občini razporejamo sredtva le na 

zadnji glavni program izmed navedenih. 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Sredstva, ki jih razporejamo na ta podprogram smo razdelili na proračunske postavke po 

dejavnostih oziroma po dogotkih za katere se uporabljajo. Večino proračunskih postavk je 

pod skrbništvom oziroma porabo občinske uprave inb samo ene pod  evidenčno porabo 

ţupana kot proračunskega porabnika. 

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

zastavljenih ciljev 

Cilj podprogramov je izvedba dogotka za katerega so predvidena sredstva, merila za oceno 

dosege cilja pa so samo izvedeno ali neizvedeno. O kavaliteti prireditve pa se pogovarjamo 

izven področja proračuna. 

0403902 - Dejavnosti za popularizacijo občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavni kot proračunski porabnik razporeja ţupan, ki mora v 

okviru svoje dejavnosti poskrbeti tudi za popularizacijo občine in izvedbo protokolarnih 

dogotkov, ki so občinskega ali drţavnega značaja. 
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4 0 0  -  Ob čins ka  upra va  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo 

javnih financ. V naši občini črpa sredstva tega področja nadzorni odbor za svoje redno 

delovanje. V letu 2012 sredstev za izobraţevanje članov NO nismo predvideli, bo pa 

poitrebno to v bodoče, saj je za dobro delovanje NO zelo pomembno sprotno obveščanje o 

spremembah na področju vodenja finančnih in drugih zadev, ki so predmet pregleda NO. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

V okviru področja porabe sta  izmed treh glavnih programov aktivena  le podrograma :  

0202 Urejanje na področju fiskalne politike in 

0203 Fiskalni nadzor. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 

Podprogram 02029001 ureja porabo sredtev na področju fiskalne politike. Sredstva so 

namenjena za zagotavljanje plačil UJP-u in DURS-u, za njihove storitve na področju 

vodenja plačil. 

0202101 - Uprava za javna plačila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Upravi za javna plačila plačujemo stroške razporejanja javnih finančnih sredtev. Gre la za 

minimalne zneske, saj je na letni ravni predvidena le poraba 1.000 EUR sredtev. 

0202102 - DURS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

DURS za račun občine pobira plačila občanov za poravnavo obveznosti iz naslova plačila 

prispevka za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, ki ga uporabniki plačujejo. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Dejavnosti iz področja porabe 04 zajemajo vse storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo 

in jih običajo opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe obsega tri glavne programe in sicer: 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 
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0403 Druge skupne administrativne sluţbe, vendar v občini razporejamo sredtva le na 

zadnji glavni program izmed navedenih. 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

0403101 - Spletna stran občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na k tej proračunski postavki bomo porabljali za urejanje občinske spletne strani, 

saj smo jo v lanskem letu prenovili in nam je izdelovalec le eno leto opravljal brezplačno 

servisiranje strani, v bodoče pa mu bomo za to plačevali cca 140 € na mesec. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Sredstva, ki jih razporejamo na ta podprogram smo razdelili na proračunske postavke po 

dejavnostih oziroma po dogotkih za katere se uporabljajo. Večino proračunskih postavk je 

pod skrbništvom oziroma porabo občinske uprave inb samo ene pod  evidenčno porabo 

ţupana kot proračunskega porabnika. 

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

zastavljenih ciljev 

Cilj podprogramov je izvedba dogotka za katerega so predvidena sredstva, merila za oceno 

dosege cilja pa so samo izvedeno ali neizvedeno. O kavaliteti prireditve pa se pogovarjamo 

izven področja proračuna. 

0403201 - Obdaritev predšolskih otrok 

0403202 - Srečanje starejših občanov 

0403203 - Obisk najstarejšega občana 

0403204 - Zlate poroke 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

Opis podprograma 

Podprogram 04039003 zagotavlja sredstva za upravljanje in razpolaganje z občinskim 

premoţenjem. 

0403301 - Deţno 37 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stanovanjska hiša Deţno 37 se je v letu 2010 izpraznila, saj je stanovalec umrl. Hiša je na 

odlični lokaciji primerni za turizem, zato je ne bomo prodali, temveč načrtujemo 

preureditev v apartmajsko hišo, ki jo bomo trţili v sodelovanju s Termami Ptuj. V letu 2012 

še ne moremo zagotoviti sredstev za prenovo, zato načrtujemo le najnujnejša plačila za 

vzdrţevanje priključkov. 
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0403302 - Rodni vrh 27 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objekt ni namenjen stanovanjskemu bivanju, temveč trţni dejavnosti na področju turizma, 

zato sredstev za preurejanje ne načrtujemo, saj iščemo priloţnost pri zasebnem partnerju. 

0403303 - Sodni in pravni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja splošne sodne in pravne stroške za morebitne sproţene 

postopke. Sredstva pri konkretnih primerih zagotavljamo na tistih postavkah. 

0403304 - Meltal- vsi stroški povezani z zadevo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so rezervirana sredstva za plačilo MO Ptuj, v kolikor bomo toţbo 

v zadevi MELTAL izgubili in zredstzva za vse spremljajoče stroške. Predvidena je le 

polovica plačila celotne zahtevane vsote, drugo polovico pa bomo poskušali zagotoviti v 

letu 2013, v kolikor bo seveda sodba tako odločila. 

0403305 - Prelog- vsi stroški zadeve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo potrebna sredstva za preiskavo in 

dokazovanje krivde bivšemu usluţbencu OU Prelogu, do katerega izkazujemo terjatve iz 

naslova nekontroliranih nakazil sredtev iz TTR Občine. 

0403306 - Stroški upravljanja z občinskim premoţemjem 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Splošna proračunska postavka zagotavlja sredtva za nepredvidene nujne uskuge na 

področju opravljanj s občinskim premoţenjem. V tem okviru načrtujemo sredstva za plačilo 

storitev na področju prometa z zemljišči, stroške geodetskih storitev in strošče cenitev in 

provizij za prodaje napremičnin. 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

V področje proračunske porabe za znanost in tehnološki razvoj razporejamo sredtva, ki so 

potrebna za delovanje razvojnih agencij in ustanov. Sredstva se razporejajo kot pogodbena 

in se namensko porabljajo. 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za 

financiranje aplikativnih programov. 
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05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Opis podprograma 

Znanstveno raziskovalna dejavnost, ki jo na našem področju uresničujemo s sodelovanjem 

z raznimi agencijami in ustanovami, ki opravljajo tovrstno dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

0502101 - RRA - Bistra Ptuj 

0502102 - Ustanova Dr. Antona Trstenjaka 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 06 je zelo široko področje, saj se razveja predvsem na niţjih nivojih 

proračunskih postavk in proračunskih vrstic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe: 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin, 

0603 Dejavnost občinske uprave. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0602 predvideva sredtva za plačilo članarin v Zvezi in Skupnosti občin. 

Zdruţevanje je strateškega pomena za ohranjanje povezave z vrhovno oblastjo in 

enakovrednimi občinami, saj se v okviru povezav lahko povezujejo v strateškega partnerja, 

ki ima tudi na nivoju drţave odlučujočo vlogo. 

06029002 - Delovanje zvez občin 

0602201 - Zveze občin 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 zagotavlkja sredtva za delovanje občinske uprave, ki pa je na nivoju 

glavnega programa zelo pestro in vsebuje številne podprograme, proračunske postavke in 

seveda konte, ki natančno opredeljujejo porabo sredstev. 

V glavni program se prištevajo tudi sredstva za delovanje Skupne občinske uprave, ki za 

lokalno skupnost opravlja tiste predpisane aktivnosti za katere ni potrebna polna zaposlitev 

na občinski upravi in lahko en delavec opravlja dejavnost za več občin. Prednost te oblike 

zdruţevanja delavcev je tudi v tem, da polovico stroškov delovanja SOU drţava povrne 

ustanoviteljicam. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 

odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške 

dejavnosti (upravljanje in vzdrţevanje počitniških objektov), 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave: tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, 

investicijsko vzdrţevanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, 

nakup prevoznih sredstev. 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

Ta podprogram zajema stroške plač zaposlenih v OU in vse stroške povezane z njimi, 

vključno z prispevki in nadomestili. V ta podprogram so všteri tudi odhodki vezani na 

delovanje skupne občinske uprave in delno sistematiziranih del v osnovni šoli Podlehnik. 

Celoten znesek podprograma je 253.353 EUR, od tega namenjamo 41% za plače občinske 

uprave, 19% za material in storitve za delovanje OU. 9,5 % vseh stroškov tega 

podprograma predstavlja pogodbeno vodenje računovodstva, saj v letu 2012 nimamo 

zaposljenega računovodja. 

0603101 - Občinska uprava - plače in stroški povezani z njimi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunske postavke vezane na podprogram  določajo plačila, ki so zakonsko predpisana 

za podprogram in posebne obrazloţitve v besedilnem delu niso potrebne. 

0603102 - Nadomestila OU 

0603103 - Prispevki delodajalca za OU 

0603105 - Material in storitve za delovanje OU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka zajema stroške pisarneškega materiala, strokovne literature, 

telemunikacij in poštnino. Prav tako pa v to postavko uvrščamo stroške za redno 

vzdrţevanje  programske opreme. 

0603106 - Revizije 

0603107 - Fiposor- računovodske storitve 

0603108 - Skupna občinska uprava Ptuj 

0603109 - Doplačilo k polni zaposlitvi v OŠ Podlehnik 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: 

tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne 
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prostore, investicijsko vzdrţevanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, 

nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Stanovanjski zakon 

Zakon o javnih usluţbencih 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o javnih financah 

0405 - Oprema uprave 

0603201 - Podlehnik 21 - stavba OU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu smo vpeljali nove proračunske postavke in v njih opredelili vse stroške, ki 

se nanašajo na posamezno postavko. Kar so tudi odhodki razporejeni po osemmestni 

analitiki posebne obrazloţitve niso potrebne, saj je razdelitev in višina sredstev jasno 

razvidna. Namen porabe sredstev na proračunskih postavkah je prav tako razviden iz 

analitike kontnega načrta. 

0603202 - Podlehnik 6b 

0603203 - Sluţbeno vozilo - Landrover 

0603204 - Sluţbeno vozilo - Kombi 

0603205 - Kamion MAN 

0603206 - Parkirišče pred OU in ZD 

0603208 - Garaţe strojni park 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema 

civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 

drugih nesreč. 

0703 - Civilna zaščita in protipoţarna varnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 

izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 

poţarom. 
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07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 

Opis podprograma 

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in sluţb civilne zaščite ter drugih 

sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih 

organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje 

osebne in vzajemne zaščite, vzdrţevanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v 

primeru naravnih nesreč in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Zakon o varstvu pred poţarom 

Zakon o gasilstvu 

0703101 - Civilna zaščita - organiziranje,opremljanje in usposabljanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena rednemu delovanju občinskega štaba 

civilne zaščite.  Sredstva so minimalna, saj so namenjena zgolj za osnovno obnovo in 

vzdrţevanje opreme za štabno delovanje. 

07039002 - Protipoţarna varnost 

Opis podprograma 

Stroški operativnega delovanja organov, enot in sluţb civilne zaščite, stroški operativnega 

delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, 

dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrţevanje gasilskih 

domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s poţarno takso), investicije v 

gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

V skupini izdatkov podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje gasilskega društva, 

področne gasilske zveze in operativno delovanje štaba civilne zaščite. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Zakon o varstvu pred poţarom 

Zakon o gasilstvu 

0703201 - PGD Podlehnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ima sredstva, ki so potrebna za delovanje pogodbenega partnerja na 

področju zaščite in reševanja s katerim vsako leto znova podpisujeemo pogodbo o 

zagotavljanju protipoţarne sluţbe. Občina ima samo enega pogodbenega partnerja, to je 

Prostovoljno gasilsko društvo Podlehnik, ki je vključeno v Gasilsko zvezo Videm, s katero 

prav tako posredno sodelujemo. 
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0703202 - Gasilska zveza Videm 

0703203 - Civilna zaščita - operativno delovanje 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju 

prometne varnosti in notranje varnosti v občini Podlehnik. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za 

zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini Podlehnik. 

08029001 - Prometna varnost 

Opis podprograma 

Za zagotavljanje prometne varnosti  v lokalni skupnosti je odgovorna lokalna skupnost 

sama v naseljih in direkcija za ceste na odsekih regionalne in glavne ceste. Nadzor nad 

prometno varnostjo pa opravlja Policija in Redarska sluţba pri SOU Ptuj, katere 

soustanovitelj je tudi naša občina. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o policiji 

Zakon o lokalni samoupravi 

0802901 - Svet za preventivo in vzgojo - SPV 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet za preventivo in vzgojo ima za svoje delovanje zagotovljena sredstva za operativno in 

materialno delovanje. Sestavljen je iz enega člana občinskega sveta, enega predstavnika 

šole in enega predstavnika Policijske postaje Podlehnik. 

V sodelovanju z društvom upokojencev Podlkehnik zagotavljajo varno šolsko pot v šolo 

prve dni v vsakem šolskem letu. 

0802902 - Redarska sluţba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so samo sredstva za zagotavljanje delovanja redarske sluţbe , 

ki deluje v okviru SOU na področju prometa. V lanskem letu smo pričeli z merjenjem 

hitrosti v naseljih z našo sluţbo, saj veliko voznikov ne upošteva opozorilne vertikalne 

signalizacije. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju 

aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma 

zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj tega programa je, da se poveča zaposljivost nezaposlenih občanov, saj 

preko javnih del pridobivajo delovne izkušnje in seznanitev s trgom dela v lokalni 

skupnosti in širše. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 10 zajema samo en glavni program in sicer 1003 - Aktivna politika 

zaposlovanja. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1003 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, izobraţevalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in 

kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju 

kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda preseţnih delavcev v odprto 

brezposelnost. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma 

Sredstva podprograma so namenjena povečanju zaposljivosti v lokalni skupnosti in 

spoznavanjem kandidatov za zaposlene. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

1003101 - Javna dela v občini 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke zagotavljajo izplačilo plač in vseh ostalih dajatev in 

prispevkov povezanih s plačami. 

1003102 - Oprema za javna dela 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 in 2011 ko smo pričeli z javnimi deli smo ţe kupili nekaj osnovne opreme za 

delovanje delovne skupine, tako, da v letošnjem letu ne načrtujemo večjih nakupov. 
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1003103 - Javna dela knjiţnica Ptuj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letošnjem letu sodelujemo pri izvajanju javnega dela v Knjiţnici Ivana Potrča na 

Ptuju v okviru projektnega dela. Občanka naše občine, ki je delala v tem zavodu preko 

javnih del, je dobila v isti ustanovi zaposlitev za nedoločen čas, kar je vsekakor pozitivna 

smer javnih del zaradi katere se v program  vključujemo. 

1003104 - CIPS 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje 

programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in ţivilstva, razvoj 

podeţelja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in 

ribištva. 

1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva vključuje sredstva za 

strukturne ukrepe v kmetijstvu in ţivilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeţelskih 

območij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje 

glavne programe: 

 

1102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva, 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 

1104 Gozdarstvo, 

1105 Ribištvo. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 

Opis podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske 

proizvodnje, podpora za prestrukturiranje ţivinorejske proizvodnje, podpore za 

prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne 

mere idr.)   

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 

Zakon o zaščiti ţivali 

Zakon o gozdovih 
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Zakon o lokalni samoupravi 

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

ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so v razvoju kmetijstva na področju lokalne skupnosti. 

Pomoč domačim kmetovalcem pri programih prestrukturiranja kmetijske proizvodnje, pri 

izboljšavah z končnim ciljem izboljšanja konkurenčne sposobnosti. Sodila za presojanje 

uspešnosti dolgoročnih ukrepov je teţko določiti, prav gotovo pa se opredeljujejo v smer 

razvoja ali ne razvoja kmetijstva v daljšem časovnem obdobju. 

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

zastavljenih ciljev 

Letne izvedbene cilje in kazalce določi odbor pristojen za kmetijstvo, ki določi ra 

1102101 - Subvencije kmetijstvo 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeţelju, 

urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih 

dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu 

povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 

Zakon o zaščiti ţivali 

Zakon o gozdovih 

Zakon o lokalni samoupravi 

1102201 - Ureditev usmerjevalnih tabel na območju občine Podlehnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V lokalni skupnosti še nismo imeli usmerjevalnih in označevalnih tabel za naselja, zato smo 

se v lanskem letu prijavili na EU  razpis in dobili odobrena sredtva za izvedbo. Na tej 

proračunski postavki zagotavljamo sredtva za dobavo in postavitev tabel. 

1102202 - Modernizacija ceste LC 457 012 ( Strajna - Rodni vrh ) in vzpostavitev 

okolju prijazne prometne ponudbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z proračunsko postavko smo zagotovili sredstva za parcelacijo in investicijsko 

dokumentacijo za prijavo na razpis za EU sredtva. Izvedbo projekta načrtujemo v 

prihodnjih letih. 
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1102203 - Modernizacija ceste LC 457 051 ( Kozminci - M. Prekoţe - Strajna = in 

vzpostavitev okolju prijazne prometne ponudbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v tem letu zagotavlja sredtva za investicijsko dokumentacijo za 

prijavo na razpis za EU sredstva in izvedbo v naslednjih letih, ko bomo na tej proračunski 

postavki zagotovili tudi sredtva za gradbena dela, v kolikr bomo dobili odobren projekt. 

11029003 - Zemljiške operacije 

Opis podprograma 

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

1102301 - Obramba pred točo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

K projektu letalske obrambe pred točo in s tem zaščito kmetijskih površin in tudi drugih 

površin ter objektov pristopimo vsako leto, saj je strošek minimalen, koristi sicer še niso 

povsem dokazane a glede na to, da je toča v zadnjih letih pereč problem poletnih mesecev 

ni utemeljenih razlogov, da k projektu ne bi pristopili. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje sluţb in 

javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja ţivali na občinski ravni. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

1103201 - Zavetišče za ţivali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zavetiščem za izgubljene in pozabljene ţivali imamo sklenjeno pogodbo za oskrbo teh v 

primeru, da so prinešene ali najdene v naši občini. 

1104 - Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrţevanje gozdne 

infrastrukture. 

11049001 - Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

1104101 - Gozdne ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za gozdove vsako leto pripravi program vzdrţevanja gozdnih cest iz sredstev, ki se 

zberejo od plačil gozdnih posestnikov za ta namen. Na proračunski postavki in podrejenem 

kontu so zagotovljena sredstva za izvedbo načrtovanih del na višini nekajletnih povprečij. 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 

energije in oskrbe s toplotno energijo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

zajema naslednje glavne programe: 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije, 

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega 

plina, 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon. 

1206101 - Lokalna energatska pisarna - LEA Ptuj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost ima z Lokalno energetsko agenturo Ptuj podpisano pogodbo, da opravlja 

naloge lokalnega energetskega upravitelja, ki skrbi za energetsko učinkovitost in prenovo 

obstoječih neučinkovitih energetskih virov. Agenturi plačujemo mesečno povprečnino v 

višini 250 EUR brez DDV za opravljanje stalne dejavnosti. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, ţelezniške 

infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in 

tekoče vzdrţevanje občinskih cest, investicijsko vzdrţevanje in gradnjo občinskih cest, 
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urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrţevanje drţavnih 

cest in investicijsko vzdrţevanje in gradnjo drţavnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest, 

13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest, 

13029003 Urejanje cestnega prometa, 

13029004 Cestna razsvetljava, 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje drţavnih cest, 

13029006 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja drţavnih cest. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrţevanje 

lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrţevanje javnih poti ter trgov 

(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrţevanje cestne infrastrukture (pločniki, 

kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

1302101 - Tekoče vzdrţevanje LC in JP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki zagotavljamo sredtva za tekoče letno vzdrţevanje lokalnih cest, ki 

zajema sanacijo udarnih jam na makadamskih in asfaltnih voziščih, gramoziranje cest in 

sanacijo in vzdrţevanje odvodnjavanja. 

1302102 - Zimsko vzdrţevanje cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zimsko vzdrţevanje cest zajema fizično opravljanje aktivnosti za pluţenja in posipavanja 

in sredstva za nakup peska in soli za posip cest ob poledici. 

1302901 - Koncesija za upravljanje in vzdrţevanje občinskih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je ţe v letu 2011 pristopila k pripravi razpisne dokumentacije in pripravi pravnih 

podlag za razpis koncesije za redno vzdrţevanje cest. Aktivnosti smo podredili razpisu za 

gospodarske javne sluţbe gospodarjenje z odpadki, ki ga moramo nujno urediti. 
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13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrţevanje 

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

investicijsko vzdrţevanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna kriţanja, 

mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Posamezne proračunske postavke v okviru podprograma zagotavljajo in opredeljujejo 

sredtva za dejavnosti, ki so z njimi predvidene. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa  

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

1301 - Gradnja cest 

1302201 - LC 456461 Podlehnik - Leskovec 

1302202 - LC 456491 - Loţine 

1302203 - JP 957681 Framije 

1302204 - LC 457051 Kozminci - Simonič 

1302205 - Kriţišče " Ţurmanov vrt" 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrţevanje parkirišč, avtobusnih 

postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh 

vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, 

gradnja in investicijsko vzdrţevanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 

signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

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

ciljev 

Dolgoročen cilj je varna in pregledna cestna signalizacija, kiu bo zagotavljala tudi varno 

odvijanje prometa in bo prijazna uporabnikom, saj preveč informacij ob cestah zbega 

voznika in ne zagotavlja koncentracije na prisotnost v prometu. 

1302301 - Vertikalna prometna signalizacija 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrţevanje cestne razsvetljave, gradnja in 

investicijsko vzdrţevanje cestne razsvetljave. 

Podprogram opredeljuje neposredne stroške za vzdrţevanje cestne razsvetljave in sredstva 

za novogradnjo cestne ali obcestne razsvetljave, ki izboljšuje prometno varnost. 
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1302401 - Cestna razsvetljava 

1302402 - Izgradnja cestne razsvetljave kanal 4.0 z priključki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob izgradnji kanalizacijskega omreţja načrtujemo tudi vzpostavitev ulične razsvetljave, 

vendar z povdarkom na sodobni in ekološko neoporečni gradnji, ki ne bo povečevala 

onesnaţevanja nočnega neba z svetlobo. ţelja prebivalcev naselja je, da doseţemo 

minimalno osvetljenost, saj si ne ţelijo močne osvetlitve cest in ulic, ki so v neposredni 

bliţini stanovanjskih hiš. 

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 

potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 

turizma in gostinstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva 

za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za 

razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje 

projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam 

malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Zakon o lokalni samoupravi 

1402101 - Malo gospodarstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vlaaganje in subvencioniranje malega gospodarstva se oblikujejo na tej 

proračunski postavki. Z njo razpolaga oziroma pripravlja predlog porabe sredstev odbor za 
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gospodarstvo, ki tudi pripravi in izvede razpis za podelitev sredstev, spremlja pa tudi 

realizacijo porabe in rezultate, ki jih dosegajo prejemniki sredstev. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva 

za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

14039001 Promocija občine, 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

14039001 - Promocija občine 

Opis podprograma 

Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), 

predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) 

ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloţenke, razglednice). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Zakon o lokalni samoupravi 

1403901 - Promocija občine 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in 

turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično 

informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 

infrastrukture (turistični znaki in kaţipoti), investicije in investicijsko vzdrţevanje 

turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče 

vzdrţevanje, gradnja in vzdrţevanje ţičniških naprav za prevoz oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma  

Zakon o lokalni samoupravi 

1403201 - Razvoj turizma 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost občina Podlehnik leţi na turistično perspektivnem območju, ki omogoča 

posameznikom tudi preţivetje. Širši razvoj turizma bi pomenil razvoj tudi za lokalno 

skupnost in regijo, zato podpira razvoj turizma tudi s finančnimi spodbudami. 
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1403202 - Lokalna akcijska skupina - LAS 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge 

za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

1502 - Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 

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

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

okolja. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

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

odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, 

odškodnine (rente) za komunalno deponijoo 

1502901 - Deponija Gajke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za deponijo Cero Gajke prispevamo sredstva, ki se zberejo iz naslova taks za 

obremenjevanje okolja z odpadki. Ostala sredstva za gradnjo deponije in vdrţevanje te se 

zberejo iz  sredstev, ki jih plačujejo občani s poloţnicami. 

1502902 - Podelitev koncesije za ravnanje z odpadki 

1502903 - Ekološki otoki 

1502904 - Provizija za zbiranje takse - smeti 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrţevanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 

naprav. 

1501 - IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODLEHNIK 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 smo dobili odobrena sredtva za izgradnjo kanalizacijskega sistema iz naslova 

programa za razvoj območij ob juţni Schengenski meji. Iz teh sredtev bomo v letu 2012 

dogradili 3 km primarnih kanalizacijskih vodov in čiustilno napravo z kapaciteto 500 PE z 

moţnostjo nadgradnje še za 500 PE. 
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1502201 - Vzdrţevanje kanalizacijskega sistema Podlehnik 

1502202 - Provizija za zbiranje takse - voda 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

1502 - Viničarski muzej 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 se ţe tretjič prijavljamo na razpis za obnovo Viničarskega muzeja na Gorci. 

Sredstva rezervirana na proračunski postavki bomo porabili le v primeru, če na razpisu ne 

bomo uspešni in bomo morali objekt sanirati z lastnimi sredstvi in sicer za vgradnjo 

stavbnega pohištva. 

1505101 - Lovska dejavnost v okolju 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občini Podlehnik je koncesionar za opravljanje lovske dejavnosti Lovska druţina 

Podlehnik, ki plačuje koncesnini, ki jo z razpisom vračamo v lovišče naše občine. Sredstva 

se lahko porabljajo le za urejanje in izboljšanje stanja v okolju. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija vključuje 

sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev 

sistema gospodarjenja s prostorom. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje 

mej občine, vzpostavitev in aţuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, drţavne meje in prostorskih enot 

Zakon o temeljni geodetski izmeri 

Zakon o urejanju prostora 

Zakon o graditvi objektov 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Stanovanjski zakon 
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Zakon o stavbnih zemljiščih 

1600 - Prostorski dokumenti 

1602302 - Urbanistične delavnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Gradbeno fakulteto Maribor smo podpisali pogodbo o izvedbi dveh urbanističnih 

delavnic s katerimi bi nam nakazali moţen bodoči razvoj občine v smislu prostorskih 

širitev in izdelali arhitekturno zasnovo objektov energatsko varčnega objekta za upravno 

zgradbo s spremljajočimi programi in večstanovanjskega objekta. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrţevanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mreţo). 

1603101 - Vodovodno omreţje - vzdrţevanje vodooskrbe 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrţevanje pokopališč in mrliških 

veţic, vzdrţevanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda,... . 

1603201 - Pokopališče rodni vrh 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrţevanje pokopališča na Rodnem 

vrhu. V proračunskih vrsticah so predvideni stroški po posameznih dejavnostih. 

1603901 - Pokopališče Gorca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Najvišji znesek te proračunske postavke predstavljajo sredstva namenjena za vdrţevanje 

ograje okrog pokopališča Gorca, saj je ta dotrajala in jo je nujno potrebno obnoviti. 

1607 - Odstranitev in novogradja mrliške veţice ter novogradnja opornega zidu in 

opečne ograje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu bomo izvajalcu del pri novogradnji poslovilne veţice izplačali pogodbeno 

zadrţan znesek, ki je bil predviden do pridobitve uporabnega dovoljena za objekt, ki je bil v 

lanskem letu dograjen. 
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in 

vzdrţevanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogroţene osebe (obratovalni 

stroški, zavarovanje, upravljanje). 

V okviru proračunskih postavk, ki spadajo pod ta podprogram so rezervirana sredstva za 

nujna sanacijska in vzdrţevalna dela na objektih v katerih so nameščeni stanovalci. 

1605301 - Podlehnik 71 

1605302 - Podlehnik 72 

1605303 - Gorca 33 

1605304 - Gorca 85 

1605305 - Gorca 15 

1605306 - Podlehnik 16 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe 

zemljišč. 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko 

nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. 

1606901 - Občinska zemljišča 

1606902 - Nakup zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nakup zemljišč, ki so načrtovana v programu 

razpolaganja in pridobivanja občinkega premoţenja. V letu 2012 nakupov večjih površin 

zemljišč ne načrtujemo. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na 

področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, 

preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za 

programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Opis podprograma 

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje 

preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov 

(zgibanke, predavanja). 

1707101 - Preventiva v zdravstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena vračilu sredstev za starše, ki bi se odločili za 

cepljenje svojih otrok za ceplenje proti raku na materničnem vratu. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 

zdravstveno varstvo in mrliško ogledno sluţbo. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, deţurne sluţbe na področju 

zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

1707102 - Prispevki nezavarovanim osebam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi te proračunske postavke plačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje 

nezaposlenim osebam za katere nam zakonske določbe to nalagajo. 

17079002 - Mrliško ogledna sluţba 

1707201 - Mrliško ogledniška sluţba 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 

programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 

organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
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1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, 

ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih 

spomenikov, vzdrţevanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za 

gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega 

spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z 

dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrţevanje grobov in grobišč, postavitev 

spominskih obeleţij. 

1802101 - Viničarski muzej Gorca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vzdrţevanje objekta Viničarskega muzeja na gorci. 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjiţničarsko dejavnost, 

zaloţniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in 

avdiovizualnodejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, 

akvarije, arboretume ipd. 

18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

Opis podprograma 

Knjiţničarstvo in zaloţništvo: dejavnost knjiţnic, nakup knjig za splošne knjiţnice, 

bibliobus, drugi programi v knjiţnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd., 

1803101 - Knjiţnica Ivana Potrča Ptuj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S knjiţnico Ivana Potrča podpisujemo letne pogodbe o zagotavljanju sredstev za delovanje 

te javne ustanove, ki jo uporabljajo tudi naši občani. V okviru te dejavnosti je tudi 

Bibliobus, ki redno tedensko prihaja v naš kraj in pribliţuje uskuge občanom. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 

dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne sluţbe in 

organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, 

programi kulturnih društev, nagrade za kulturne doseţke. 
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1801 - Programi kulturnih društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva z razpisom dodeljujemo kulturnim društvom v občini. 

1803301 - Javni sklad za kulturo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni sklad za kulturo - izpostava na Ptuju vodi in organizira prireditve na katerih so 

vključena tudi naša društva in posamezniki. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma 

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrţevanje kulturnih objektov (kulturnih 

domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za 

kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrţevanje javnih kulturnih zavodov 

(knjiţnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrţevanje 

kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

1803501 - Podlehnik 9 - Kulturna dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški povezani z kulturno dvorano Podlehnik 9. V proračunsko postavko so vključena 

sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov 

objekt, ki ga nameravamo graditi v naslednjih letih. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 

programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in 

romskeskupnosti ter drugih posebnih skupin. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

1804401 - Društvo upokojencev - poseben program 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Društvo upokojencev Podlehnik v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v prvih 

dneh začetka šolskega leta, sredstva naenjamo društvu za pokrivanje stroškov izvedbe 

zagotavljanja varne poti v šolo. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 

programov na področju športa in programov za mladino. 
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18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne sluţbe in 

organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne 

prireditve, strokovno izobraţevanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah 

(predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih(interesna športna vzgoja 

otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa 

invalidov, upravljanje in vzdrţevanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni 

stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, 

igrišča), nakup, gradnja in vzdrţevanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 

Zakon o vojnih grobiščih 

Zakon o knjiţničarstvu 

Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

Zakon o medijih 

Zakon o društvih 

Zakon o pravnem poloţaju verskih skupnosti 

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

Zakon o športu 

1805101 - Športna društva - delovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje društev na področju športa. 

1805102 - Športni zavod Ptuj 

1805103 - Športna dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večnamenska športna dvorana pri Osnovni šoli Podlehnik ni ločena od objekta osnovne 

šole, zato so na tej proračunski postavki le sredstva, ki se neposredno nanašajo na ta objekt. 

Voda, električna energija in stroški ogrevanja so na postavki OŠ. 

V prvih dneh leta je poplavilo pod v dvorani, zaradi česar je bila potrebna menjava tega. 

Zavarovalnica ni plačala vseh del, zato moramo del stroškov pokriti sami. 

1805104 - Športni park Deţno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za vzdrţevalna in obnovitvena dela na objektu in okolici športnega 

parka v Deţnem. 
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19 - IZOBRAŢEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 19 – IZOBRAŢEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraţevanja, poklicnega izobraţevanja, srednjega splošnega 

izobraţevanja, osnovnega glasbenega izobraţevanja, izobraţevanja odraslih in višjega in 

visokega strokovnega izobraţevanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za 

financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 

staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja 

in vzdrţevanje vrtcev. 

1902101 - Plačilo razlike v ceni vrtca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi te proračunske postavke plačujemo razliko v ceni oskbine v vrtcih za starše, ki te 

oskrbnine ne morejo plačevati sami v celoti. 

1902102 - Neupravičeni stroški pri izgradnji vrtca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje vrtca pri OŠ Podlehnik zajema tudi nekaj stroškov, ki niso upravičeni v 

projektu izgradnje tega objekta. 

1904 - Izgradnja in oprema vrtca Podlehnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 smo se uspešno prijavili na projekt EU za izgradnjo vrtca, ki ga v naši občini še 

nimamo. Z deli smo pričeli ţe v lanskem letu, v letošnjem letu pa moramo objekt dokončati 

in pridobiti uporabno dovoljenje, to načrtujemo pridobiti v septembru ali začetku meseca 

oktobra. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraţevanje 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraţevanje vključuje sredstva za 

financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in 

podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraţevanju. 
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19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol 

in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo 

vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrţevanje osnovnih 

šol. 

1903101 - Osnovna šola Podlehnik - redni program 

1903102 - Osnovna šola Podlehnik - dodatni program 

1903103 - Osnovna šola Podlehnik - stavba 

1903104 - Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ Podlehnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje vrtca zajema tudi ureditev okolice vrtca ne pa ureditve okolice šole, zato s 

sredstvi te proračunske postavke predvidevamo urediti tudi to in preurediti kotlovnico, ki 

bo v uporabi za šolo, vrtec in večnamensko športno dvorano. 

1903105 - Energetska prenova stavbe OŠ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stavba OŠ Podlehnik je stara ţe 40 let in je energetsko neučinkovita, zato moramo 

načrtovati prenovo objekta na tem področju. V letu 2012 bomo izdelali načrt sanacije 

objekta v smislu energetske prenove. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter 

druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s 

kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrţevanje 

glasbenih šol. 

1903201 - Glasbena šola Karol Pahor 

1903202 - Glasbena šola Sv. Peter in Pavel 

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem 

šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa 

šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz 

kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o lokalni samoupravi 

1906101 - Prevozi otrok v osnovno šolo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevoz osnovnošolske mladine v šolo in domov zaradi oddaljenosti in zagotavljanja varne 

poti v šolo je visok strošek, ki pa ga moramo zagotavljati zaradi določil Zakona o 

osnovnem šolstvu, ki določa v začetku stavka navedena dejstva. 

1906102 - Drugi prevozi šoloobvezne mladine 

1906103 - Subvencije šolske prehrane 

19069003 - Štipendije 

1906301 - Štipendije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu šolskem letu 2011/12 smo uvedli štipendiranje srednješolske mladine in študentov. Z 

razpisom smo izbrali 5 oseb in sicer dva srednješolca in tri študente, ki prejemajo redne 

mesečne štipendije v znesku 100 EUR za srednjo šolo in 150 EUR za študijske programe. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja 

sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 

prebivalstva: druţin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih 

oseb in zasvojenih oseb. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 

 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 

2002 Varstvo otrok in druţine, 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

2002 - Varstvo otrok in druţine 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in druţine vključuje sredstva za programe v pomoč druţini na lokalnem 

nivoju. Podprogrami in proračunske postavke natančno določajo porabo sredstev, še boljša 

preglednost porabe pa je iz opisa kontov pri kontnem načrtu, saj je razdeljen na osem 

mestno analitiko, ki omogoča podrobno knjiţenje porabe. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so, da se na lokalni ravni zagotovi  varstvo otrok in 

druţine. Glavni cilj je neodvisnost vsake druţine od socialne pomoči, kar pa bo pri današnji 

stopnji brezposelnosti moč zagotoviti le na daljše časovno obdobje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Vsebina podprograma je naslednja: 

 

20029001 Drugi programi v pomoč druţini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje 

nakupa, gradnje in vzdrţevanja materinskih domov. 

20029001 - Drugi programi v pomoč druţini 

Opis podprograma 

Zraven naštetega v proračunskih postavkah, ki pripadajo podprogramu je ta namenjen še 

zaurejanje sistema socialnega varstva, izobraţevanje strokovnih kadrov in temu podobne 

dejavnosti. 

2002101 - Darilo ob rojstvu otroka 

2002102 - Varna hiša Ptuj 

2002103 - Letovanje otrok 

2002104 - Obdaritve otrok in obiski starejših ob Novem letu 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 

programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč druţini na lokalnem nivoju, 

institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroţenim in zasvojenim ter drugim ranljivim 

skupinam. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

20049001 Centri za socialno delo, 

20049002 Socialno varstvo invalidov, 

20049003 Socialno varstvo starih, 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroţenih, 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih, 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in 

zavodih za usposabljanje, financiranje druţinskega pomočnika, 
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2004404 - Druţinski pomočnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izplačila druţinskemu pomočniku izvajamo dvema osebama, ki imata doma dva otroka, ki 

sta opravičena do take oblike pomoči. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Opis podprograma 

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 

dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči druţini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč 

na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu. 

2004301 - Pomoč na domu 

2004302 - Domovi za starejše 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zahteva zelo visoka sredtva, ki predstavljajo kar 10% prihodkov 

občin, ki jih dobimo iz naslova dohodnine in primerne portabe. V domovih imamo v letu 

2012 22 oseb, od katerih nas vsaka v povprečju stane najmanj 6.300 EUR na leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Nujen projekt v povezavi z plačilom oskrbe v domovih je organizacija čim boljše in 

dostopne pomoči na domu, saj je taka oblika bistveno cenejša za lokalno skupnost, hkrati 

pa je starejšemu občanu tudi veliko bolj prijazna, saj lahko otane na svojem domu bistveno 

dlje, kot v primerih, če nima popolnoma nobene oskrbe. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih 

Opis podprograma 

Socialno varstvo materialno ogroţenih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroţenosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje 

zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

2004401 - Denarna pomoč materialno ogroţenim 

2004402 - Pokopi 

2004403 - Stanarine 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči kriţ Slovenije, Karitas, društvo 

za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov 

ipd.). 
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2004601 - Rdeči kriţ 

2004602 - Karitas 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z 

javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo 

obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo 

stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Vsebina podprogramov je naslednja: 

 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolţevanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 

kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški 

obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolţevanje: 

glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo 

obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih 

kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o financiranju občin 

220101 - EKO sklad - kredit za vodovod 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri EKO-skladu je občina najela dolgoročni kredit za izgradnjo vodovodnega omreţja. 

Kredit bo odplačevala še do leta 2018, letna višina odplačil je okrog 60.000 EUR z 

glavnico in obrestmi. 
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220102 - Kredit za športno dvorano 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo dolgoročnega kredita za športno dvorano namenjamo letno čez 60.000 EUR in 

jih bomo morali še do leta 2021, ko bomo kredit odplačali. 

220103 - Kratkoročni kredit 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kratkoročen kredit bomo morali najeti za pravočasno izvajanje plačil do dobaviteljev, saj 

sredtva iz drţave prihajajo z zamudo, izvajalci pa za normalno delovanje potrebujejo 

poravnane situacije. Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva,  ki bodo nastala 

v zvezi z premostitvenim kreditom, ki pa ga moramo vrniti do 31.12. tega leta. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

2201201 - Ostali stroški iz naslova kreditov 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru 

naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 

poplave,zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, mnoţični 

pojav nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo 

naravne sile in ekološke nesreče. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema 

naslednja glavna programa: 

 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 

2303 Splošna proračunska rezervacija. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru 

naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 

poplave, zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, mnoţični 

pojav nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo 

naravne sile in ekološke nesreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Vsebina podprogramov je naslednja: 

 

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih 

nesreč, 
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23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po 

naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava 

posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti 

občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v 

primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij . 

23029001 - Rezerva občine 

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

zastavljenih ciljev 

 

2302101 - Proračunska rezerva 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

2302201 - Posebni programi -  naravne nesreče 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki 

niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

2303101 - Rezervacija v proračunu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezervacija v proračunu je namenjena za rezervacijo nerazporejenih sredstev v osnovnem 

proračunu. z rezervacijo na postavki doseţemo, da se sredstva ne porabijo na drugih 

proračunskih postavkah, temveč jih lahko v rebalansu proračuna porazdelimo na 

upravičena področja porabe teh sredtev. 

V jeseni načrtujemo zaposlovanje v otroškem vrtcu in so sredtva namenjena za plače do 

konca leta  in morebitne druge stroške povezane z zaposlovanjem. 

C  -  R a čun  f i nan c i ra nj a  

4 0 0  -  Ob čins ka  upra va  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 

porabe 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z 

javnim dolgom na občinski ravni. 
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2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo 

obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo 

stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Vsebina podprogramov je naslednja: 

 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolţevanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 

kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški 

obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolţevanje: 

glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo 

obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih 

kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o financiranju občin 

220101 - EKO sklad - kredit za vodovod 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri EKO-skladu je občina najela dolgoročni kredit za izgradnjo vodovodnega omreţja. 

Kredit bo odplačevala še do leta 2018, letna višina odplačil je okrog 60.000 EUR z 

glavnico in obrestmi. 

220102 - Kredit za športno dvorano 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plačilo dolgoročnega kredita za športno dvorano namenjamo letno čez 60.000 EUR in 

jih bomo morali še do leta 2021, ko bomo kredit odplačali. 

 


