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»osnutek« 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-Odl. US, 11/18-ZSPDSLS-
1 in 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 
71/17-ZIPRS1819, 13/18 in 75/19 -ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), 16. in 90. 
člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/18) ter v skladu s 
prvim odstavkom 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik 
Občine Trnovska vas, št. 5/18) je Občinski svet Občine Trnovska vas na ____ redni seji, dne__ .___.  
2020, sprejel  
 

O  D  L  O  K 
 

o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2022 
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Trnovska vas za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA 
 

2.  člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
podkontov. 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   

Konto Naziv Znesek v EUR 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.784.768,64 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.167.015,57 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.059.504,27 

700 Davki na dohodek in dobiček 976.201,00 
703 Davki na premoženje 63.795,00 
704 Domači davki na blago in storitve 19.508,27 
706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI        107.511,30 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 76.845,43 
711 Takse in pristojbine 1.785,00 
712 Globe in druge denarne kazni 600,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 28.280,87 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 
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721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,00 

73 PREJETE DONACIJE 0,00 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 
731 Prejete donacije iz tujine 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 617.753,07 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 617.753,07 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 0,00 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 
   

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.009.618,35 
40 TEKOČI ODHODKI 724.769,51 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 159.679,41 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.210,54 
402 Izdatki za blago in storitve 500.515,03 
403 Plačila domačih obresti 10.000,00 
409 Rezerve 31.364,53 

41 TEKOČI TRANSFERI 501.101,13 
410 Subvencije 29.783,16 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 343.182,92 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.543,37 
413 Drugi tekoči domači transferi 109.591,68 
414 Tekoči transferi v tujino 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 769.486,71 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 769.486,71 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 14.261,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 
           9.500,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.761,00 
   

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  (I. – II.) -224.849,71 
   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
   

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

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

   
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442+443) 
0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
440 Dana posojila 0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0,00 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00 

  
 

 



 3

   
 C. RAČUN FINANCIRANJA  

   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 288.000,00 

50 ZADOLŽEVANJE 288.000,00 
500 Domače zadolževanje 288.000,00 

   
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 63.150,29 

55 ODPLAČILA DOLGA 63.150,29 
550 Odplačila domačega dolga 63.150,29 

   
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
0,00 

   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 224.849,71 

   
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 224.849,71 

   
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2021  

9009   Splošni sklad za drugo 0,00 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom. 

 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trnovska vas. 

 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA                                               
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.  
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 
proračunom. 
 

4. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna za leto izvrševanja. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. 
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji 
 

5. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.  
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega : 
1.     v letu 2023 - 45 % navedenih pravic porabe 
2.      v ostalih prihodnjih letih - 25 % navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih 
sredstev EU, namenskih finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

6. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. 
 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih 
programov in druge spremembe projektov. 
 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov 
v veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 
 
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % 
izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. 
 
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po 
uveljavitvi proračuna. 
 

7. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski skladi so: 
- račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 
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Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 20.225,29 evrov, in sicer kot prenos iz leta 2021.  
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA 
 

8. člen 
(odpis dolgov) 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, 
ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 evrov.  
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena 
ne všteva. 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

9.  člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov 
v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 zadolži pri poslovni banki do višine 
250.000,00 evrov in pri državnem proračunu v višini 38.000,00 evrov, kar pa se ne šteje v kvoto 
zadolževanja občine  
Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij, zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 
2022.«. 
 

10. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2022 ne bo zadolževala. 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

11.  člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Trnovska vas v letu 2023, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 
 

12.  člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.  
 
Številka: 4100-2022 
Trnovska vas, dne  
              

                      Alojz BENKO, 
                                                                                                         župan Občine Trnovska vas 

                        



 6

 
Priloge (na spletni strani Občine Trnovska vas): 
- Posebni del proračuna Občine Trnovska vas za leto 2022, 
- Načrt razvojnih programov za leto 2022. 

 
 



OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2022

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.386.978,341.867.192,081.784.768,64 1.201.243,27 1.171.190,47

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.245.905,981.167.015,571.167.015,57 1.065.974,22 1.087.180,34

70 DAVČNI PRIHODKI 1.116.427,271.059.504,271.059.504,27 1.002.908,19 1.010.201,76

700 Davki na dohodek in dobiček 1.035.374,00976.201,00976.201,00 911.973,00 914.456,00

7000 Dohodnina 1.035.374,00976.201,00976.201,00 911.973,00 914.456,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.035.374,00976.201,00976.201,00 911.973,00 914.456,00

703 Davki na premoženje 62.545,0063.795,0063.795,00 72.477,62 73.669,70

7030 Davki na nepremičnine 57.295,0057.295,0057.295,00 56.196,38 54.942,06

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 800,00800,00800,00 1.046,64 384,41

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 17,0017,0017,00 16,22 16,22

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 1,001,001,00 1,30 0,09

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 14.377,5214.377,5214.377,52 12.325,40 12.325,70

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 41.799,4841.799,4841.799,48 42.640,28 42.101,78

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 300,00300,00300,00 166,54 113,86

7031 Davki na premičnine 200,00200,00200,00 165,73 96,86

703100 Davek na vodna plovila 200,00200,00200,00 165,73 96,86

7032 Davki na dediščine in darila 4.350,001.100,001.100,00 296,08 1.417,52

703200 Davek na dediščine in darila 3.500,001.000,001.000,00 296,08 1.416,00

703201 ***Zamudne obresti davkov občanov 0,000,000,00 0,00 1,52

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 850,00100,00100,00 0,00 0,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 700,005.200,005.200,00 15.819,43 17.213,26

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 200,00200,00200,00 639,80 1.217,08

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 500,005.000,005.000,00 15.179,63 15.995,88

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,000,000,00 0,00 0,30

Stran 1 od 14



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

704 Domači davki na blago in storitve 18.508,2719.508,2719.508,27 18.457,57 23.604,41

7044 Davki na posebne storitve 50,0050,0050,00 0,00 48,07

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 50,0050,0050,00 0,00 48,07

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 18.458,2719.458,2719.458,27 18.457,57 23.556,34

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 18.133,2718.133,2718.133,27 18.133,27 23.276,78

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 0,001.000,001.000,00 0,00 0,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 325,00325,00325,00 324,30 279,56

706 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 0,00 -1.528,35

7060 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 0,00 -1.528,35

706099 Drugi davki in prispevki 0,000,000,00 0,00 -1.528,35

71 NEDAVČNI PRIHODKI 129.478,71107.511,30107.511,30 63.066,03 76.978,58

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 77.093,7176.845,4376.845,43 39.369,61 37.427,78

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 180,00180,00180,00 183,11 0,00

710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 180,00180,00180,00 183,11 0,00

7102 Prihodki od obresti 0,000,000,00 1,23 2,47

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 0,000,000,00 1,23 2,47

7103 Prihodki od premoženja 76.913,7176.665,4376.665,43 39.185,27 37.425,31

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 9.200,009.200,009.200,00 9.141,53 8.307,89

710304 Prihodki od drugih najemnin 248,280,000,00 0,00 0,00

71030400 Prihodki od najemnin -grobni prostori 7.840,437.840,437.840,43 7.561,74 7.963,71

71030401 Prihodki od najemnin GJS-dejavnost oskrbe s pitno vodo 19.500,0019.500,0019.500,00 19.436,29 19.375,47

71030402 Prihodki od najemnin GJS-dejavnost odvajanja odplak 24.750,0024.750,0024.750,00 0,00 0,00

71030403 Prihodki najemnin GJS-dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov 750,00750,00750,00 750,00 750,00

71030404 Prihodki od najemnin GJS-dejavnost čiščenje odplak 12.175,0012.175,0012.175,00 0,00 0,00

710305 Prihodki od zakupnin 1.500,001.500,001.500,00 1.344,26 127,05

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 350,00350,00350,00 348,21 343,40

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 600,00600,00600,00 603,24 557,79

711 Takse in pristojbine 1.785,001.785,001.785,00 1.619,60 1.808,60

7111 Upravne takse in pristojbine 1.785,001.785,001.785,00 1.619,60 1.808,60

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 1.336,501.336,501.336,50 1.264,00 1.808,60

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez 448,50448,50448,50 355,60 0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

712 Globe in druge denarne kazni 600,00600,00600,00 1.060,95 1.075,40

7120 Globe in druge denarne kazni 600,00600,00600,00 1.060,95 1.075,40

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 600,00600,00600,00 1.060,95 1.075,40

714 Drugi nedavčni prihodki 50.000,0028.280,8728.280,87 21.015,87 36.666,80

7141 Drugi nedavčni prihodki 50.000,0028.280,8728.280,87 21.015,87 36.666,80

714100 Drugi nedavčni prihodki 15.000,00100,00100,00 39,00 60,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 25.000,0020.000,0020.000,00 11.690,81 17.947,44

71410600 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 4.000,004.000,004.000,00 3.033,00 2.065,10

71410601 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol.nalog tek.značaja-doplačila domskih varstev 3.600,003.600,003.600,00 3.600,00 5.558,14

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 0,000,000,00 1.911,78 305,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 2.400,00580,87580,87 741,28 10.731,12

72 KAPITALSKI PRIHODKI 300,0052.388,210,00 390,00 0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,007.102,960,00 0,00 0,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,007.102,960,00 0,00 0,00

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 0,007.102,960,00 0,00 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 300,0045.285,250,00 390,00 0,00

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 300,0027.285,250,00 0,00 0,00

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 300,006.564,250,00 0,00 0,00

722001 Prihodki od prodaje gozdov 0,0020.721,000,00 0,00 0,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0018.000,000,00 390,00 0,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0018.000,000,00 390,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 140.772,36647.788,30617.753,07 134.879,05 84.010,13

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 140.772,36647.788,30617.753,07 134.879,05 84.010,13

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 137.744,22647.288,30617.253,07 131.971,53 83.334,63

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,000,000,00 44.714,00 0,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 114.844,22627.592,64597.557,41 56.226,12 54.194,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 22.900,0019.695,6619.695,66 31.031,41 29.140,63

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.028,14500,00500,00 2.907,52 675,50

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 580,00500,00500,00 439,33 675,50

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.448,140,000,00 2.468,19 0,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.402.768,732.286.380,242.009.618,35 1.161.331,15 1.173.126,52

40 TEKOČI ODHODKI 628.185,99755.801,71724.769,51 517.228,85 509.072,24

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 174.546,32179.601,81159.679,41 131.567,60 115.078,57

4000 Plače in dodatki 147.996,97148.838,71130.227,21 116.145,67 102.003,93

400000 Osnovne plače 128.194,08132.308,64115.168,56 104.906,20 91.914,24

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.185,9711.167,079.395,61 8.680,75 7.723,01

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 2.304,620,000,00 0,00 0,00

400004 Drugi dodatki 4.312,305.363,005.663,04 2.558,72 2.366,68

4001 Regres za letni dopust 7.496,687.650,007.150,00 6.533,15 5.962,85

400100 Regres za letni dopust 7.496,687.650,007.150,00 6.533,15 5.962,85

4002 Povračila in nadomestila 10.980,0011.418,0010.980,00 7.719,71 7.111,79

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 7.509,607.014,007.509,60 5.497,81 4.846,60

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.470,404.404,003.470,40 2.221,90 2.265,19

4003 Sredstva za delovno uspešnost 795,702.821,612.448,71 0,00 0,00

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 795,702.821,612.448,71 0,00 0,00

4004 Sredstva za nadurno delo 450,00800,00800,00 14,05 0,00

400400 Sredstva za nadurno delo 450,00800,00800,00 14,05 0,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.826,978.073,498.073,49 1.155,02 0,00

400900 Jubilejne nagrade 433,130,000,00 0,00 0,00

400901 Odpravnine 5.364,455.363,455.363,45 0,00 0,00

400902 Solidarnostne pomoči 1.029,392.710,042.710,04 1.155,02 0,00
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.910,7726.969,8623.210,54 21.685,96 18.807,63

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.753,9112.730,3110.822,21 10.124,57 8.619,11

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.753,9112.730,3110.822,21 10.124,57 8.619,11

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.903,5211.191,419.650,55 8.759,00 7.575,04

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 10.110,8510.354,828.929,14 8.115,87 7.014,43

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 792,67836,59721,41 643,13 560,61

4012 Prispevek za zaposlovanje 94,0694,7181,67 72,82 63,45

401200 Prispevek za zaposlovanje 94,0694,7181,67 72,82 63,45

4013 Prispevek za starševsko varstvo 152,68157,85136,11 121,25 105,69

401300 Prispevek za starševsko varstvo 152,68157,85136,11 121,25 105,69

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.006,602.795,582.520,00 2.608,32 2.444,34

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.006,602.795,582.520,00 2.608,32 2.444,34
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402 Izdatki za blago in storitve 416.125,00516.914,24500.515,03 361.253,74 362.491,75

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.476,1046.633,0946.633,07 26.351,19 26.748,68

402000 Pisarniški material in storitve 3.461,003.570,003.570,00 1.821,89 2.801,95

402001 Čistilni material in storitve 1.560,001.560,001.560,00 917,70 1.101,57

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 100,00100,00100,00 0,00 0,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 6.305,608.000,008.000,00 6.765,59 7.498,66

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.496,001.696,001.696,00 1.149,20 1.728,41

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.899,935.100,005.100,00 4.177,25 3.425,34

402007 Računalniške storitve 4.157,172.000,002.000,00 413,58 366,71

402009 Izdatki za reprezentanco 6.486,407.900,007.900,00 5.002,29 4.314,50

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 5.410,006.650,006.650,00 5.839,60 5.145,54

402099 Drugi splošni material in storitve 1.600,0010.057,0910.057,07 264,09 366,00

4021 Posebni material in storitve 58.148,9846.022,8846.022,88 42.117,43 8.488,42

402100 Uniforme in službena obleka 1.000,001.000,001.000,00 555,93 1.079,41

402103 Kmetijski vložki 1.487,941.500,001.500,00 1.400,00 1.310,00

402108 Drobni inventar 1.130,281.050,001.050,00 167,62 317,17

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 150,00270,00270,00 94,07 121,47

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 6.750,007.000,007.000,00 5.642,10 3.571,55

402199 Drugi posebni materiali in storitve 47.630,7635.202,8835.202,88 34.257,71 2.088,82

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 52.631,6353.181,6353.181,63 41.988,93 42.333,15

402200 Električna energija 25.500,0025.550,0025.550,00 21.890,79 20.627,54

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 10.750,0010.550,0010.550,00 6.279,16 8.862,61

402203 Voda in komunalne storitve 3.730,003.730,003.730,00 1.690,91 2.753,55

402204 Odvoz smeti 3.350,003.900,003.900,00 3.348,57 2.558,81

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.057,246.057,246.057,24 5.429,89 5.374,90

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.450,002.600,002.600,00 2.837,25 1.739,29

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 794,39794,39794,39 512,36 416,45

4023 Prevozni stroški in storitve 5.925,036.500,006.500,00 5.691,56 3.931,09

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.000,002.500,002.500,00 1.414,30 1.020,54

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.500,002.500,002.500,00 3.063,45 1.843,46

402302 Nadomestni deli za vozila 300,00300,00300,00 125,05 0,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 200,00200,00200,00 184,26 149,88

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 705,03750,00750,00 684,50 697,21

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 220,00250,00250,00 220,00 220,00

4024 Izdatki za službena potovanja 1.596,801.896,801.896,80 817,46 754,52

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 192,00192,00192,00 23,64 0,00

402402 Stroški prevoza v državi 1.289,801.589,801.589,80 774,82 732,92

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 115,00115,00115,00 19,00 21,60

Stran 6 od 14



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

4025 Tekoče vzdrževanje 129.820,27195.269,31195.269,31 127.361,47 173.028,68

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 11.167,9025.784,8125.784,81 3.643,06 2.945,22

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.379,7029.830,0029.830,00 56.140,65 14.214,72

402504 Zavarovalne premije za objekte 5.614,996.140,946.140,94 5.619,78 5.045,50

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 300,00300,00300,00 0,00 0,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.319,084.469,084.469,08 2.905,66 2.059,39

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 7.044,487.044,487.044,48 6.608,45 4.189,68

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 900,00900,00900,00 487,65 1.388,24

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 81.094,12120.800,00120.800,00 51.956,22 143.185,93

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,000,00 0,00 360,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,000,000,00 0,00 360,00

4027 Kazni in odškodnine 1.000,001.000,001.000,00 0,00 0,00

402799 Druge odškodnine in kazni 1.000,001.000,001.000,00 0,00 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 131.526,19166.410,53150.011,34 116.925,70 106.847,21

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.403,681.600,001.600,00 434,20 338,80

402901 Plačila avtorskih honorarjev 648,001.205,001.205,00 987,40 609,40

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 21.523,9221.523,9221.523,92 21.195,72 19.554,72

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 15.091,5216.698,2016.698,20 11.356,74 7.453,94

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 250,00300,00300,00 30,50 303,78

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.300,00900,00900,00 0,00 491,66

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 50,0050,0050,00 21,18 60,55

402999 Drugi operativni odhodki 88.929,07116.798,41100.399,22 80.648,71 77.116,31

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 210,00215,00215,00 208,54 206,40

402923 Druge članarine 1.400,001.400,001.400,00 1.348,00 0,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 220,00220,00220,00 202,50 198,32

402931 Plačila bančnih storitev 300,00300,00300,00 267,21 180,46

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 150,005.150,005.150,00 225,00 300,00

402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi 50,0050,0050,00 0,00 32,87

403 Plačila domačih obresti 1.800,000,0010.000,00 2.721,55 3.691,69

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 1.800,000,0010.000,00 2.721,55 3.691,69

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.800,000,0010.000,00 2.721,55 3.691,69

Stran 7 od 14



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

409 Rezerve 8.803,9032.315,8031.364,53 0,00 9.002,60

4090 Splošna proračunska rezervacija 8.803,9032.315,8031.364,53 0,00 0,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 8.803,9032.315,8031.364,53 0,00 0,00

4091 Proračunska rezerva 0,000,000,00 0,00 9.002,60

409100 Proračunska rezerva 0,000,000,00 0,00 9.002,60

41 TEKOČI TRANSFERI 486.830,92501.101,13501.101,13 394.254,09 415.309,17

410 Subvencije 29.783,1629.783,1629.783,16 0,00 0,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 29.783,1629.783,1629.783,16 0,00 0,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 29.783,1629.783,1629.783,16 0,00 0,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 331.196,50343.182,92343.182,92 294.105,99 296.268,32

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2.500,003.250,003.250,00 2.256,95 1.985,50

411103 Darilo ob rojstvu otroka 2.500,003.250,003.250,00 2.256,95 1.985,50

4119 Drugi transferi posameznikom 328.696,50339.932,92339.932,92 291.849,04 294.282,82

411900 Regresiranje prevozov v šolo 28.000,0038.200,0038.200,00 38.168,48 31.707,91

411908 Denarne nagrade in priznanja 700,001.200,001.200,00 23,50 6.454,02

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 72.000,0080.400,0080.400,00 65.375,61 69.399,55

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 213.639,89205.000,00205.000,00 176.890,53 163.341,28

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 10.523,6910.700,0010.700,00 10.350,12 18.925,49

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.832,924.432,924.432,92 1.040,80 4.454,57

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.659,1318.543,3718.543,37 18.336,61 22.721,11

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.659,1318.543,3718.543,37 18.336,61 22.721,11

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.659,1318.543,3718.543,37 18.336,61 22.721,11
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413 Drugi tekoči domači transferi 106.192,13109.591,68109.591,68 81.811,49 96.319,74

4130 Tekoči transferi občinam 23.195,3723.195,3723.195,37 24.411,59 26.385,69

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 23.195,3723.195,3723.195,37 24.411,59 26.385,69

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.326,3816.704,0016.704,00 12.669,37 15.360,38

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 15.326,3816.704,0016.704,00 12.669,37 15.360,38

4132 Tekoči transferi v javne sklade 360,00400,00400,00 0,00 0,00

413200 Tekoči transferi v javne sklade 360,00400,00400,00 0,00 0,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 66.161,4268.051,4268.051,42 43.954,93 53.613,12

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 31.095,0232.495,0232.495,02 17.962,41 18.165,56

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 4.284,104.384,104.384,10 2.481,51 1.808,97

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 29.790,1630.140,1630.140,16 23.229,27 33.483,69

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 992,141.032,141.032,14 281,74 154,90

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.148,961.240,891.240,89 775,60 960,55

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.148,961.240,891.240,89 775,60 960,55
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 275.962,411.018.977,40769.486,71 221.576,03 236.515,75

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 275.962,411.018.977,40769.486,71 221.576,03 236.515,75

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,000,00 30.000,00 0,00

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,000,000,00 30.000,00 0,00

4202 Nakup opreme 22.524,5333.985,0523.500,00 14.360,75 11.507,34

420201 Nakup pisarniške opreme 0,000,000,00 0,00 394,48

420202 Nakup strojne računalniške opreme 5.500,008.000,0014.000,00 6.488,39 0,00

420204 Nakup drugega pohištva 0,007.285,050,00 205,69 0,00

420220 Nakup opreme za menze 0,000,000,00 0,00 747,60

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,000,000,00 0,00 4.517,15

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,001.000,001.000,00 0,00 3.426,18

420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.000,007.000,007.000,00 1.857,53 202,03

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.769,805.000,000,00 0,00 0,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.600,004.000,001.500,00 5.426,23 1.424,95

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 754,73500,000,00 0,00 0,00

420237 Nakup opreme za varovanje 0,000,000,00 0,00 645,23

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 400,001.200,000,00 382,91 0,00

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 0,000,000,00 0,00 149,72

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 179.399,95863.488,79700.782,48 82.372,78 135.952,17

420400 Priprava zemljišča 10.000,000,000,00 0,00 0,00

420401 Novogradnje 136.899,95689.488,79592.164,60 82.372,78 135.952,17

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 32.500,00174.000,00108.617,88 0,00 0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,008.000,000,00 24.521,89 34.983,10

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,000,00 24.521,89 0,00

420501 Obnove 0,008.000,000,00 0,00 34.983,10

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 6.000,0038.083,7225.019,72 53.867,08 13.048,87

420600 Nakup zemljišč 6.000,0038.083,7225.019,72 53.867,08 13.048,87

4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.000,007.000,003.000,00 1.964,51 6.142,70

420703 Nakup licenčne programske opreme 1.000,007.000,003.000,00 1.964,51 6.142,70

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 67.037,9368.419,8417.184,51 14.489,02 34.881,57

420801 Investicijski nadzor 4.400,0019.587,6013.184,51 1.500,00 1.830,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 52.937,9340.318,642.700,00 11.647,02 33.051,57

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 9.700,008.513,601.300,00 1.342,00 0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 11.789,4110.500,0014.261,00 28.272,18 12.229,36

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 10.600,008.500,009.500,00 9.000,00 7.000,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,000,00 5.000,00 3.000,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,000,00 5.000,00 3.000,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,006.000,007.000,00 0,00 0,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,006.000,007.000,00 0,00 0,00

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.600,002.500,002.500,00 4.000,00 4.000,00

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.600,002.500,002.500,00 4.000,00 4.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.189,412.000,004.761,00 19.272,18 5.229,36

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.189,412.000,004.761,00 19.272,18 5.229,36

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.189,412.000,004.761,00 19.272,18 5.229,36
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

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

-419.188,16 -15.790,39-224.849,71 39.912,12 -1.936,05III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ)

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

-419.188,16 -13.990,39-214.849,71 42.632,44 1.753,17

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

-89.887,27 130.889,07-58.855,07 154.491,28 162.798,93
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

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

0,000,000,00 0,00 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 0,00 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 0,00 0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 0,00 0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 0,00 0,00

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

0,00 0,000,00 0,00 0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

OCENA

REALIZACIJE

2020
(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019
(4)

2021

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018
(5)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 39.055,00437.999,00288.000,00 37.234,78 51.522,00

50 ZADOLŽEVANJE 39.055,00437.999,00288.000,00 37.234,78 51.522,00

500 Domače zadolževanje 39.055,00437.999,00288.000,00 37.234,78 51.522,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00400.000,00250.000,00 0,00 0,00

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 0,00400.000,00250.000,00 0,00 0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 39.055,0037.999,0038.000,00 37.234,78 51.522,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 39.055,0037.999,0038.000,00 37.234,78 51.522,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 116.742,2418.810,8463.150,29 61.017,58 55.469,34

55 ODPLAČILA DOLGA 116.742,2418.810,8463.150,29 61.017,58 55.469,34

550 Odplačila domačega dolga 116.742,2418.810,8463.150,29 61.017,58 55.469,34

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 100.000,000,0040.000,00 50.000,00 50.000,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 100.000,000,0040.000,00 50.000,00 50.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 16.742,2418.810,8423.150,29 11.017,58 5.469,34

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 16.742,2418.810,8423.150,29 11.017,58 5.469,34

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

0,00 -93.477,630,00 16.129,32 -5.883,39

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 419.188,16 -77.687,24224.849,71 -23.782,80 -3.947,34

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 419.188,16 15.790,39224.849,71 -39.912,12 1.936,05

93.477,63XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
       NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

0,000,00 80.652,79 86.536,18
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki osnutka proračuna občine Trnovska vas za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2022

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - OBČINSKI SVET

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

2021

OCENA

REALIZACIJE

2020

(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019

(4)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

1000 OBČINSKI SVET 35.305,2547.602,7747.602,77 33.278,44 43.915,23

16.680,7801 POLITIČNI SISTEM 18.318,0018.318,00 13.963,54 22.556,04

16.680,780101 Politični sistem 18.318,0018.318,00 13.963,54 22.556,04

16.680,7801019001 Dejavnost občinskega sveta 18.318,0018.318,00 13.193,94 11.444,12

13.414,341001001 Stroški sej občinskega sveta,odborov, komisjj 15.058,3215.058,32 10.223,95 4.484,18
12.263,98402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 13.766,9813.766,98 9.347,19 4.099,83

1.150,36402999 Drugi operativni odhodki 1.291,341.291,34 876,76 384,35

1.241,001001002 Drugi materialni stroški občinskega sveta,odborov,komisij 1.350,001.350,00 915,99 5.131,03
591,00402000 Pisarniški material in storitve 700,00700,00 225,91 463,72

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,000,00 197,64 0,00

650,00402206 Poštnina in kurirske storitve 650,00650,00 492,44 456,31

0,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,00 4.211,00

2.025,441001003 Financiranje političnih strank 1.909,681.909,68 2.054,00 1.828,91
2.025,44412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.909,681.909,68 2.054,00 1.828,91

0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,000,00 769,60 11.111,92

0,001001004 Denarne nagrade volitev 0,000,00 0,00 9.426,99
0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,000,00 0,00 2.304,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,00 949,39

0,00411908 Denarne nagrade in priznanja 0,000,00 0,00 6.173,60

Stran: 1 od 37



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - OBČINSKI SVET

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

2021
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REALIZACIJE

2020

(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019

(4)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

0,001001005 Materialni stroški volitev 0,000,00 769,60 1.684,93
0,00400400 Sredstva za nadurno delo 0,000,00 14,05 0,00

0,00402000 Pisarniški material in storitve 0,000,00 61,79 500,09

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,000,00 0,00 584,87

0,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 0,000,00 0,00 129,20

0,00402206 Poštnina in kurirske storitve 0,000,00 693,76 25,37

0,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,000,00 0,00 360,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,00 85,40

13.164,1004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

19.610,0019.610,00 12.095,68 15.513,39

13.164,100403 Druge skupne administrativne službe 19.610,0019.610,00 12.095,68 15.513,39

11.064,1004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.010,009.010,00 4.924,83 5.243,97

2.697,931004001 Stroški objav občinskih predpisov 2.760,002.760,00 1.681,13 2.355,81
2.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.000,002.000,00 603,90 1.999,99

349,93402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 400,00400,00 1.077,23 355,82

288,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 300,00300,00 0,00 0,00

60,00402999 Drugi operativni odhodki 60,0060,00 0,00 0,00

7.507,171004004 Stroški internetne strani občine 5.500,005.500,00 2.670,58 2.562,71
3.350,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.500,003.500,00 2.257,00 2.196,00

4.157,17402007 Računalniške storitve 2.000,002.000,00 413,58 366,71

859,001004006 Stroški izdelave in nabave simbolov občine 750,00750,00 573,12 325,45
859,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 750,00750,00 573,12 325,45
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - OBČINSKI SVET
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PRORAČUNA
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2021
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(4)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

2.100,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.600,0010.600,00 7.170,85 10.269,42

2.000,001004002 Stroški občinskega praznika 10.000,0010.000,00 6.570,86 9.669,42
250,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 500,00500,00 1.883,15 450,67

500,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,001.000,00 2,49 9,58

1.200,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 3.000,003.000,00 3.316,84 2.809,87

0,00402204 Odvoz smeti 300,00300,00 119,57 0,00

50,00402206 Poštnina in kurirske storitve 150,00150,00 142,96 98,84

0,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 50,0050,00 0,00 12,52

0,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 1.105,85 4.887,94

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 0,00 1.400,00

100,001004007 Sofinanciranje kmečkega praznika 600,00600,00 599,99 600,00
100,00402999 Drugi operativni odhodki 600,00600,00 599,99 61,11

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 0,00 538,89

210,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.215,001.215,00 1.295,49 206,40

210,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 215,00215,00 208,54 206,40

210,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 215,00215,00 208,54 206,40

210,001006001 Financiranje skupnosti občin 215,00215,00 208,54 206,40
210,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 215,00215,00 208,54 206,40

0,000603 Dejavnost občinske uprave 1.000,001.000,00 1.086,95 0,00

0,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

1.000,001.000,00 1.086,95 0,00

0,001006002 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe OS 1.000,001.000,00 0,00 0,00
0,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,001.000,00 0,00 0,00

0,0010060400402 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe OS 0,000,00 1.086,95 0,00
0,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,000,00 1.086,95 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

574,5708 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.474,571.474,57 80,18 561,20

574,570802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.474,571.474,57 80,18 561,20

574,5708029001 Prometna varnost 1.474,571.474,57 80,18 561,20

474,571008001 Svet za preventivo v cestnem prometu 774,57774,57 80,18 0,00
100,00402402 Stroški prevoza v državi 100,00100,00 0,00 0,00

316,72402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 616,72616,72 73,31 0,00

57,85402999 Drugi operativni odhodki 57,8557,85 6,87 0,00

100,001008002 Izobraževanja in tekmovanja iz prometne varnosti 700,00700,00 0,00 561,20
0,00402999 Drugi operativni odhodki 600,00600,00 0,00 561,20

100,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 100,00100,00 0,00 0,00

0,0014 GOSPODARSTVO 500,00500,00 605,42 0,00

0,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 500,00500,00 605,42 0,00

0,0014039001 Promocija občine 500,00500,00 605,42 0,00

0,001014001 Promocija občine 500,00500,00 605,42 0,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 605,42 0,00

4.675,8018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.485,206.485,20 5.238,13 5.078,20

4.675,801803 Programi v kulturi 6.485,206.485,20 5.238,13 5.078,20

4.675,8018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.485,206.485,20 5.238,13 5.078,20

4.675,801018001 Stroški občinskega časopisa 6.485,206.485,20 5.238,13 5.078,20
3.955,60402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.200,005.200,00 3.922,30 4.264,88

300,00402206 Poštnina in kurirske storitve 350,00350,00 235,80 160,46

360,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 855,00855,00 987,40 596,88

60,20402999 Drugi operativni odhodki 80,2080,20 92,63 55,98
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 - NADZORNI ODBOR
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ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

2000 NADZORNI ODBOR 3.353,403.353,403.353,40 3.576,63 1.148,57

3.353,4002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.353,403.353,40 2.284,07 1.148,57

3.353,400203 Fiskalni nadzor 3.353,403.353,40 2.284,07 1.148,57

3.353,4002039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.353,403.353,40 2.284,07 1.148,57

2.531,602002001 Nadomestila članom nadzornega odbora 2.531,602.531,60 2.117,87 1.148,57
2.314,50402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.314,502.314,50 1.936,24 1.050,11

217,10402999 Drugi operativni odhodki 217,10217,10 181,63 98,46

821,802002002 Materialni stroški delovanja nadzornega odbora 821,80821,80 166,20 0,00
20,00402000 Pisarniški material in storitve 20,0020,00 0,00 0,00

50,00402206 Poštnina in kurirske storitve 50,0050,00 0,00 0,00

32,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 32,0032,00 0,00 0,00

169,80402402 Stroški prevoza v državi 169,80169,80 29,25 0,00

500,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00500,00 134,20 0,00

50,00402999 Drugi operativni odhodki 50,0050,00 2,75 0,00

0,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,000,00 1.292,56 0,00

0,000603 Dejavnost občinske uprave 0,000,00 1.292,56 0,00

0,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

0,000,00 1.292,56 0,00

0,002006001 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe NO 0,000,00 1.292,56 0,00
0,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,000,00 1.292,56 0,00
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3000 ŽUPAN 39.593,3241.096,9241.096,92 34.941,09 32.241,55

28.538,3201 POLITIČNI SISTEM 29.141,9229.141,92 27.550,94 25.042,43

28.538,320101 Politični sistem 29.141,9229.141,92 27.550,94 25.042,43

28.538,3201019003 Dejavnost župana in podžupanov 29.141,9229.141,92 27.550,94 25.042,43

16.881,843001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-župan 16.881,8416.881,84 16.881,84 16.881,84
15.434,04402902 Plačila po podjemnih pogodbah 15.434,0415.434,04 15.434,04 15.434,04

1.447,80402999 Drugi operativni odhodki 1.447,801.447,80 1.447,80 1.447,80

6.661,083001003 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-podžupan 6.661,086.661,08 6.302,10 4.507,20
6.089,88402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.089,886.089,88 5.761,68 4.120,68

571,20402999 Drugi operativni odhodki 571,20571,20 540,42 386,52

349,003001004 Druga izplačila materialnih stroškov 349,00349,00 212,24 171,51
64,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 64,0064,00 0,00 0,00

250,00402402 Stroški prevoza v državi 250,00250,00 183,75 149,69

15,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 15,0015,00 10,30 7,10

20,00402999 Drugi operativni odhodki 20,0020,00 18,19 14,72

1.200,003001006 Stroški objav v medijih 1.200,001.200,00 843,02 873,52
1.200,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.200,001.200,00 843,02 873,52

2.200,003001007 Novoletna obdaritev predšolskih otrok 2.200,002.200,00 1.834,95 1.942,61
2.200,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.200,002.200,00 1.834,95 1.942,61

696,403001008 Srečanje starejših občanov 1.150,001.150,00 896,60 280,06
86,40402009 Izdatki za reprezentanco 500,00500,00 386,59 236,46

510,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 550,00550,00 510,01 0,00

100,00402206 Poštnina in kurirske storitve 100,00100,00 0,00 43,60

350,003001009 Srečanje odličnjakov 500,00500,00 380,20 185,70
0,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0,000,00 324,40 0,00

350,00402999 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 55,80 185,70
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200,003001010 Valeta OŠ 200,00200,00 199,99 199,99
200,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0,000,00 0,00 0,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 200,00200,00 199,99 199,99

9.810,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

10.710,0010.710,00 6.170,15 7.174,12

9.810,000403 Druge skupne administrativne službe 10.710,0010.710,00 6.170,15 7.174,12

9.810,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.710,0010.710,00 6.170,15 7.174,12

8.410,003001005 Izdatki za reprezentanco 8.410,008.410,00 4.628,87 5.339,73
10,00402001 Čistilni material in storitve 10,0010,00 0,00 2,12

0,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 200,00200,00 0,00 0,00

3.500,00402009 Izdatki za reprezentanco 3.500,003.500,00 2.200,83 1.780,12

2.700,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 2.500,002.500,00 1.188,35 1.915,66

2.200,00402999 Drugi operativni odhodki 2.200,002.200,00 1.239,69 1.641,83

1.400,003004001 Pokroviteljstva ob raznih prireditvah-župan 2.300,002.300,00 1.541,28 1.834,39
0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 200,00200,00 158,60 198,25

200,00402009 Izdatki za reprezentanco 200,00200,00 135,73 0,00

800,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 600,00600,00 500,00 420,01

0,00402999 Drugi operativni odhodki 900,00900,00 441,95 941,57

400,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00400,00 305,00 274,56

25,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 25,0025,00 0,00 25,00

25,001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 25,0025,00 0,00 25,00

25,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 25,0025,00 0,00 25,00

25,003017001 Varuh bolnikovih pravic 25,0025,00 0,00 25,00
25,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 25,0025,00 0,00 25,00
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1.220,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.220,001.220,00 1.220,00 0,00

1.220,001803 Programi v kulturi 1.220,001.220,00 1.220,00 0,00

1.220,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1.220,001.220,00 1.220,00 0,00

1.220,003018001 Sofinanciranje proreditve "Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo" 1.220,001.220,00 1.220,00 0,00
1.220,00402999 Drugi operativni odhodki 1.220,001.220,00 1.220,00 0,00
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4000 OBČINSKA UPRAVA 1.275.125,522.141.428,601.864.198,99 1.050.671,67 1.068.007,26

2.540,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.540,002.540,00 1.709,49 2.492,14

2.540,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.540,002.540,00 1.709,49 2.492,14

2.540,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.540,002.540,00 1.709,49 2.492,14

2.540,004002001 Plačila provizij, stroškov 2.540,002.540,00 1.709,49 2.492,14
1.800,00402203 Voda in komunalne storitve 1.800,001.800,00 1.132,19 1.360,28

100,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 100,00100,00 0,00 0,00

220,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 220,00220,00 202,50 198,32

300,00402931 Plačila bančnih storitev 300,00300,00 267,21 180,46

120,00402999 Drugi operativni odhodki 120,00120,00 107,59 753,08

22.035,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

9.206,009.206,00 87.058,25 6.564,96

22.035,000403 Druge skupne administrativne službe 9.206,009.206,00 87.058,25 6.564,96

22.035,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 9.206,009.206,00 87.058,25 6.564,96

1.744,234004001 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ZD 1.950,001.950,00 709,16 1.147,99
40,14402108 Drobni inventar 0,000,00 0,00 0,00

50,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 50,0050,00 0,00 0,00

200,00402203 Voda in komunalne storitve 200,00200,00 0,03 134,98

809,86402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.000,00 64,43 368,86

644,23402504 Zavarovalne premije za objekte 700,00700,00 644,70 644,15

907,074004002 Urejanje občinskega premoženja 1.250,001.250,00 21,18 1.900,31
250,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 500,00500,00 0,00 1.351,15

200,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 500,00500,00 0,00 423,34

50,00402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi 50,0050,00 0,00 32,87

50,00402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 50,0050,00 21,18 60,55

357,07402999 Drugi operativni odhodki 150,00150,00 0,00 32,40

1.446,964004003 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture 2.550,002.550,00 2.027,68 968,72
1.446,96402999 Drugi operativni odhodki 2.550,002.550,00 2.027,68 968,72
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580,744004007 Tekoče vzdrževanje Trnovska vas 22 1.100,001.100,00 401,03 351,94
40,14402108 Drobni inventar 0,000,00 0,00 0,00

150,00402200 Električna energija 150,00150,00 144,38 70,23

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 60,25 91,11

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 450,00450,00 5,80 0,00

190,60402504 Zavarovalne premije za objekte 200,00200,00 190,60 190,60

50,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 100,00100,00 0,00 0,00

50,00402999 Drugi operativni odhodki 100,00100,00 0,00 0,00

15.000,004004008 Investicije in investicijsko vzdrževanje Trnovska vas 40 0,000,00 81.703,20 0,00
0,00420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,000,00 30.000,00 0,00

10.000,00420400 Priprava zemljišča 0,000,00 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 51.703,20 0,00

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 0,00 0,00

2.196,004004010 Stroški lokalnega energetskega koncepta 2.196,002.196,00 2.196,00 2.196,00
2.196,00402999 Drugi operativni odhodki 2.196,002.196,00 2.196,00 2.196,00

160,004004011 Tekoče vzdrževanje Trnovska vas 40 160,00160,00 0,00 0,00
100,00402200 Električna energija 100,00100,00 0,00 0,00

60,00402203 Voda in komunalne storitve 60,0060,00 0,00 0,00

227.586,8806 LOKALNA SAMOUPRAVA 263.913,45230.278,96 182.550,71 176.383,83

1.441,190601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.441,191.441,19 1.349,56 1.349,56

1.441,1906019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.441,191.441,19 1.349,56 1.349,56

1.441,194006005 Stroški financiranja ZRS Bistra Ptuj 1.441,191.441,19 1.349,56 1.349,56
849,26413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 849,26849,26 783,96 783,96

591,93413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 591,93591,93 565,60 565,60
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226.145,690603 Dejavnost občinske uprave 262.472,26228.837,77 181.201,15 175.034,27

182.278,2206039001 Administracija občinske uprave 185.005,49160.856,05 142.562,37 137.427,72

152.265,854006001 plače,drugi izdatki zaposlenim in prispevki 154.043,12129.893,68 114.474,86 106.254,76
100.582,08400000 Osnovne plače 102.094,8084.954,72 82.163,37 76.122,29

11.845,79400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.790,038.018,57 7.908,26 7.136,43

944,64400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 0,000,00 0,00 0,00

4.458,82400100 Regres za letni dopust 4.500,004.000,00 3.546,52 3.371,16

4.662,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.166,404.662,00 3.373,62 3.357,77

2.030,40400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.964,002.030,40 1.202,40 1.202,40

680,64400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 2.476,371.895,50 0,00 0,00

300,00400400 Sredstva za nadurno delo 500,00500,00 0,00 0,00

433,13400900 Jubilejne nagrade 0,000,00 0,00 0,00

5.364,45400901 Odpravnine 5.363,455.363,45 0,00 0,00

610,38400902 Solidarnostne pomoči 1.555,021.555,02 0,00 0,00

9.994,12401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.280,408.387,57 7.973,20 7.368,43

7.408,07401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.620,276.217,23 5.910,14 5.461,80

598,52401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 615,66502,31 477,57 441,19

67,76401200 Prispevek za zaposlovanje 69,7056,86 53,98 49,92

112,93401300 Prispevek za starševsko varstvo 116,1694,77 90,04 83,16

2.172,12401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.930,861.655,28 1.775,76 1.660,21

7.592,004006002 materialni stroški delovanja občinske uprave 7.892,007.892,00 4.333,12 5.402,65
2.850,00402000 Pisarniški material in storitve 2.850,002.850,00 1.534,19 1.838,14

100,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 100,00100,00 0,00 0,00

1.496,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.496,001.496,00 1.149,20 1.599,21

100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 0,00 0,00

1.000,00402100 Uniforme in službena obleka 1.000,001.000,00 555,93 711,07

100,00402108 Drobni inventar 100,00100,00 0,85 0,00

150,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 150,00150,00 25,90 0,00

96,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 96,0096,00 23,64 0,00

500,00402402 Stroški prevoza v državi 800,00800,00 561,82 583,23

100,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 100,00100,00 8,70 14,50

600,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 600,00600,00 300,00 338,80

250,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 250,00250,00 0,00 242,78

250,00402999 Drugi operativni odhodki 250,00250,00 172,89 74,92
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22.420,374006004 Sredstva za skupno občinsko upravo 22.420,3722.420,37 23.661,59 25.610,69
22.420,37413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 22.420,3722.420,37 23.661,59 25.610,69

0,004006007 Praksa dijakov in študentov 650,00650,00 92,80 159,62
0,00402999 Drugi operativni odhodki 50,0050,00 0,00 9,72

0,00411908 Denarne nagrade in priznanja 500,00500,00 23,50 80,42

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 100,00100,00 69,30 69,48

43.867,4706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

77.466,7767.981,72 38.638,78 37.606,55

28.427,714006003 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški stavbe občine 28.221,7228.221,72 20.840,16 22.208,32
600,00402001 Čistilni material in storitve 600,00600,00 364,55 523,11

100,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 100,00100,00 0,00 0,00

100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 0,00 0,00

200,00402108 Drobni inventar 200,00200,00 122,00 0,00

1.500,00402200 Električna energija 1.500,001.500,00 1.225,70 1.091,56

7.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.500,007.500,00 4.167,73 6.008,68

120,00402203 Voda in komunalne storitve 120,00120,00 4,31 0,00

650,00402204 Odvoz smeti 600,00600,00 535,56 546,23

6.057,24402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.057,246.057,24 5.429,89 5.374,90

1.300,00402206 Poštnina in kurirske storitve 1.300,001.300,00 1.272,29 954,71

1.200,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.000,00 84,20 1.672,80

455,99402504 Zavarovalne premije za objekte 500,00500,00 444,07 434,03

300,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 300,00300,00 0,00 0,00

50,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 50,0050,00 7,62 6,40

7.044,48402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 7.044,487.044,48 6.608,45 4.189,68

900,00402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 900,00900,00 487,65 1.388,24

200,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 200,00200,00 11,29 0,00

150,00402999 Drugi operativni odhodki 150,00150,00 74,85 17,98
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7.400,004006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe občinske uprave 23.485,0517.000,00 6.661,99 10.165,39
0,00420201 Nakup pisarniške opreme 0,000,00 0,00 394,48

5.500,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.000,0013.000,00 4.108,88 0,00

0,00420204 Nakup drugega pohištva 7.285,050,00 205,69 0,00

500,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,001.000,00 0,00 3.426,18

400,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.200,000,00 382,91 0,00

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 0,00 202,03

1.000,00420703 Nakup licenčne programske opreme 7.000,003.000,00 1.964,51 6.142,70

2.354,734006009 Nakup opreme za delovanje občinskih in javnih delavcev 4.500,001.500,00 5.426,23 1.375,65
1.600,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 4.000,001.500,00 5.426,23 1.375,65

754,73420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 500,000,00 0,00 0,00

0,004006010 Sanacija zgradbe občine, Trnovska vas 42 15.000,0015.000,00 0,00 0,00
0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.000,0015.000,00 0,00 0,00

5.685,034006011 Tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev občinske uprave in javnih delavcev 6.260,006.260,00 5.710,40 3.857,19
50,00402001 Čistilni material in storitve 50,0050,00 10,89 0,00

1.500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.000,002.000,00 1.300,00 946,64

2.500,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.500,002.500,00 3.063,45 1.843,46

300,00402302 Nadomestni deli za vozila 300,00300,00 125,05 0,00

200,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 200,00200,00 184,26 149,88

705,03402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 750,00750,00 684,50 697,21

220,00402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 250,00250,00 220,00 220,00

10,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 10,0010,00 5,06 0,00

200,00402999 Drugi operativni odhodki 200,00200,00 117,19 0,00

Stran: 13 od 37



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - OBČINSKA UPRAVA

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

2021

OCENA

REALIZACIJE

2020

(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019

(4)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

18.903,0807 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 32.539,0025.025,00 11.824,07 12.566,09

18.903,080703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 32.539,0025.025,00 11.824,07 12.566,09

3.478,0807039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.700,005.700,00 143,96 368,34

700,004007001 Stroški delovanja civilne zaščite 700,00700,00 0,00 368,34
0,00402100 Uniforme in službena obleka 0,000,00 0,00 368,34

70,00402402 Stroški prevoza v državi 70,0070,00 0,00 0,00

303,68402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500,00500,00 0,00 0,00

196,32402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,000,00 0,00 0,00

130,00402999 Drugi operativni odhodki 130,00130,00 0,00 0,00

2.778,084007006 Elementarne nesreče in izredni dogodki 5.000,005.000,00 143,96 0,00
1.778,08402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 0,00 0,00

1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 5.000,005.000,00 143,96 0,00

15.425,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 26.839,0019.325,00 11.680,11 12.197,75

6.325,004007002 Financiranje požarne varnosti v občini 6.325,006.325,00 6.325,00 6.325,00
6.325,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.325,006.325,00 6.325,00 6.325,00

0,004007003 Financiranje PGD Biš 0,000,00 855,11 870,05
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 855,11 870,05

2.000,004007004 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma 17.514,0010.000,00 0,00 0,00
0,00420401 Novogradnje 14.000,009.000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 1.000,001.000,00 0,00 0,00

2.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.514,000,00 0,00 0,00

5.600,004007005 Nakup opreme za področje požarne varnosti 2.500,002.500,00 4.000,00 4.000,00
5.600,00431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.500,002.500,00 4.000,00 4.000,00

1.500,004007009 Gasilska tekmovanja 500,00500,00 500,00 1.002,70
1.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 500,00 1.002,70
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28.153,1511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.307,0935.307,07 17.074,00 27.366,75

27.453,151102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.607,0934.607,07 16.611,50 26.996,64

25.965,2111029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 33.107,0933.107,07 15.211,50 25.686,64

10.808,724011002 Tekoče vzdrževanje poljskih poti 10.000,0010.000,00 6.618,61 14.185,21
10.808,72402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 6.618,61 14.185,21

1.400,004011003 Razvojni program podeželja-LAS 1.400,001.400,00 1.348,00 1.348,00
1.400,00402923 Druge članarine 1.400,001.400,00 1.348,00 0,00

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 0,00 1.348,00

0,004011007 Financiranje društev na področju kmetijstva 0,000,00 687,05 572,15
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 687,05 572,15

0,004011011 Ureditev okolice ob večnamenski dvorani 0,000,00 0,00 2.238,00
0,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 0,00 2.238,00

13.176,494011012 Tekoče vzdrževanje večnamenske dvorane 12.970,0012.970,00 6.492,36 7.254,85
650,00402001 Čistilni material in storitve 650,00650,00 471,81 488,55

50,00402108 Drobni inventar 50,0050,00 0,00 0,00

2.000,00402200 Električna energija 2.000,002.000,00 1.964,73 1.823,59

3.200,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.000,003.000,00 2.111,43 2.853,93

220,00402203 Voda in komunalne storitve 220,00220,00 179,04 201,44

350,00402204 Odvoz smeti 350,00350,00 288,85 273,10

100,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 100,00100,00 44,40 0,00

5.112,83402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.000,005.000,00 368,39 305,00

893,66402504 Zavarovalne premije za objekte 1.000,001.000,00 893,66 893,66

400,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 400,00400,00 56,21 302,44

200,00402999 Drugi operativni odhodki 200,00200,00 113,84 113,14

100,004011014 Tekoče vzdrževanje interaktivnih informacijskih točk 0,000,00 0,00 0,00
100,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,000,00 0,00 0,00
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480,004011018 Tekoče vzdrževanje in stroški otoka krožnega krožišča 480,00480,00 65,48 88,43
130,00402203 Voda in komunalne storitve 130,00130,00 65,48 88,43

200,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 200,00200,00 0,00 0,00

100,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100,00100,00 0,00 0,00

50,00402999 Drugi operativni odhodki 50,0050,00 0,00 0,00

0,004011020 Promocijsko gradivo na Simoničevi domačiji 8.257,098.257,07 0,00 0,00
0,00402099 Drugi splošni material in storitve 8.257,098.257,07 0,00 0,00

1.487,9411029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 1.500,001.500,00 1.400,00 1.310,00

1.487,944011005 Obramba pred točo 1.500,001.500,00 1.400,00 1.310,00
1.487,94402103 Kmetijski vložki 1.500,001.500,00 1.400,00 1.310,00

200,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 200,00200,00 0,00 0,00

200,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 200,00200,00 0,00 0,00

200,004011009 Financiranje varstva rastlin in živali 200,00200,00 0,00 0,00
200,00402999 Drugi operativni odhodki 200,00200,00 0,00 0,00

500,001104 Gozdarstvo 500,00500,00 462,50 370,11

500,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 500,00500,00 462,50 370,11

500,004011001 Tekoče vzdrževanje gozdnih poti 500,00500,00 462,50 370,11
500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00500,00 462,50 370,11

335.943,5113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 892.996,77829.430,18 100.618,76 223.378,84

335.943,511302 Cestni promet in infrastruktura 892.996,77829.430,18 100.618,76 223.378,84

94.598,4013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 129.100,00129.100,00 66.786,46 165.059,84

15.220,404013001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 40.500,0040.500,00 14.711,29 25.765,77
14.720,40402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 40.000,0040.000,00 14.711,29 25.765,77

500,00402999 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,00 0,00
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41.815,004013002 Tekoče vzdrževanje javnih poti 41.000,0041.000,00 22.956,33 71.104,78
1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,001.000,00 300,00 250,00

25.815,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 30.000,0030.000,00 12.401,32 58.849,74

15.000,00402999 Drugi operativni odhodki 10.000,0010.000,00 10.255,01 12.005,04

2.600,004013007 Vzdrževanje opreme za občinske ceste 2.600,002.600,00 1.419,33 872,97
100,00402108 Drobni inventar 100,00100,00 25,42 65,20

500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 500,00500,00 114,30 73,90

2.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.000,002.000,00 1.279,61 684,57

0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,000,00 0,00 49,30

15.800,004013016 Zimska služba na LC in JP 25.800,0025.800,00 12.563,40 47.161,28
800,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 800,00800,00 366,98 460,32

10.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 15.000,0015.000,00 4.413,31 25.183,55

5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 10.000,0010.000,00 7.783,11 21.517,41

16.200,004013021 Košnja trave ob JP in LC 16.200,0016.200,00 13.297,39 11.926,78
1.200,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.200,001.200,00 953,45 334,78

15.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 15.000,0015.000,00 12.343,94 11.592,00

963,004013036 Zavarovanje odgovornosti-ceste 1.000,001.000,00 988,72 988,71
963,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.000,001.000,00 988,72 988,71

2.000,004013044 Sanacija nepredvidenih dogodkov 2.000,002.000,00 850,00 7.239,55
1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,001.000,00 850,00 7.239,55

1.000,00402799 Druge odškodnine in kazni 1.000,001.000,00 0,00 0,00

199.858,5113029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 725.096,77656.530,18 5.285,91 31.378,25

0,004013011 Modernizacija JP 560-823 Trnovska vas -Pihler 54.000,000,00 2.403,40 0,00
0,00420401 Novogradnje 50.000,000,00 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 3.000,000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 1.000,000,00 0,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 2.403,40 0,00

0,004013032 Turistične kolesarske steze ( Bišečki Vrh) 0,000,00 503,51 0,00
0,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 503,51 0,00
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1.000,004013045 Turistično kolesarske steze Biš-Jezera 89.808,790,00 0,00 30.838,64
0,00420401 Novogradnje 89.808,790,00 0,00 0,00

1.000,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 0,00 7.841,64

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 0,00 22.997,00

32.500,004013050 Modernizacija JP 560971 in 560972 Ločič 127.420,200,00 0,00 0,00
32.500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 120.000,000,00 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 3.420,200,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 2.500,000,00 0,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.500,000,00 0,00 0,00

5.000,004013054 JP Trnovska vas-novo stanovanjsko naselje 6.000,008.539,61 0,00 539,61
5.000,00420401 Novogradnje 6.000,008.539,61 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 0,00 539,61

30.758,514013057 Kolesarska steza Trnovska vas-Drbetinci 312.129,98374.172,69 0,00 0,00
3.020,63402999 Drugi operativni odhodki 7.142,667.943,47 0,00 0,00

0,00420401 Novogradnje 279.380,00349.224,99 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 20.019,7210.019,72 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 5.587,606.984,51 0,00 0,00

27.737,88420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 0,00 0,00

10.000,004013058 Projektna dokumentacija za LC in JP 5.000,000,00 2.379,00 0,00
10.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,000,00 2.379,00 0,00

10.400,004013059 Nepredvideni odhodki za kolesarsko stezo Trnovska vas -Drbetinci 10.000,006.300,00 0,00 0,00
700,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,000,00 0,00 0,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 0,00 0,00

9.700,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000,001.300,00 0,00 0,00

71.504,004013060 Modernizacija JP 560751 Arnuš-Pesjak 2.448,600,00 0,00 0,00
64.746,59420401 Novogradnje 0,000,00 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 2.448,600,00 0,00 0,00

2.500,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 0,00 0,00

4.257,41420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 0,00 0,00
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38.696,004013061 Modernizacija JP 560712 Širovnik 1.089,200,00 0,00 0,00
32.853,36420401 Novogradnje 0,000,00 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 1.089,200,00 0,00 0,00

1.900,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 0,00 0,00

3.942,64420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 0,00 0,00

0,004013062 Modernizacija JP 560913 Biš - Čeh 31.200,000,00 0,00 0,00
0,00420401 Novogradnje 30.000,000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 1.200,000,00 0,00 0,00

0,004013063 Modernizacija JP 560931 Trnovci - Mlekarna 32.200,000,00 0,00 0,00
0,00420401 Novogradnje 31.000,000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 1.200,000,00 0,00 0,00

0,004013064 Modernizacija JP 560921 Biš -Zgornjo kot 53.800,000,00 0,00 0,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 52.000,000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 1.800,000,00 0,00 0,00

0,004013065 Rekonstrukcija LC 203211 Zavrh - Sovjak 0,00110.417,88 0,00 0,00
0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00107.617,88 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 0,001.500,00 0,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,001.300,00 0,00 0,00

0,004013066 Modernizacija JP 560733 Bišečki Vrh -Muršec Silvo 0,0080.200,00 0,00 0,00
0,00420401 Novogradnje 0,0075.000,00 0,00 0,00

0,00420600 Nakup zemljišč 0,002.000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 0,001.800,00 0,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,001.400,00 0,00 0,00

0,004013067 Modernizacija JP 560861 Biš - Petrič 0,0076.900,00 0,00 0,00
0,00420401 Novogradnje 0,0075.000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 0,001.900,00 0,00 0,00
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8.486,6013029003 Urejanje cestnega prometa 5.800,00800,00 469,29 6.115,75

7.690,884013003 Prometna signalizacija na občinskih cestah 5.000,000,00 0,00 5.653,58
3.921,08402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,00 5.653,58

3.769,80420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 5.000,000,00 0,00 0,00

450,004013005 Banka cestnih podatkov 450,00450,00 423,57 416,45
450,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 450,00450,00 423,57 416,45

345,724013040 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč 350,00350,00 45,72 45,72
250,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250,00250,00 0,00 0,00

45,72402504 Zavarovalne premije za objekte 50,0050,00 45,72 45,72

50,00402999 Drugi operativni odhodki 50,0050,00 0,00 0,00

33.000,0013029004 Cestna razsvetljava 33.000,0043.000,00 28.077,10 20.825,00

23.000,004013006 Tekoče vzdrževanje JR 23.000,0023.000,00 20.150,76 19.661,89
14.000,00402200 Električna energija 14.000,0014.000,00 12.413,17 11.731,94

9.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.000,009.000,00 7.737,59 7.929,95

10.000,004013015 Izgradnja JR 10.000,0020.000,00 7.926,34 1.163,11
10.000,00420401 Novogradnje 10.000,0020.000,00 7.926,34 1.163,11

100,0014 GOSPODARSTVO 500,00500,00 2.692,19 3.054,38

50,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 100,00100,00 0,00 42,38

50,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 100,00100,00 0,00 42,38

50,004014003 Vzpodbujanje in razvoj drobnega gospodarstva 100,00100,00 0,00 42,38
50,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 100,00100,00 0,00 42,38

50,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 400,00400,00 2.692,19 3.012,00

50,0014039001 Promocija občine 400,00400,00 0,00 122,00

50,004014002 Promocijske aktivnosti občine 400,00400,00 0,00 122,00
50,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 400,00400,00 0,00 122,00
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0,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0,000,00 2.692,19 2.890,00

0,004014001 Financiranje turističnih društev 0,000,00 2.692,19 2.890,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 2.692,19 2.890,00

53.533,1615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 64.283,1664.283,16 70.137,16 15.646,70

53.533,161502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 54.283,1654.283,16 49.491,46 6.647,96

750,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 750,00750,00 750,00 750,00

750,004015022 Izgradnja zbirnega centra za odpadke 750,00750,00 750,00 750,00
750,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 750,00750,00 750,00 750,00

52.433,1615029002 Ravnanje z odpadno vodo 51.683,1651.683,16 47.119,11 4.954,26

1.850,004015002 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ČN Trnovska vas 2.900,002.900,00 40.914,77 1.011,77
1.750,00402200 Električna energija 1.800,001.800,00 971,31 964,49

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 52,66 47,28

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 39.890,80 0,00

10.000,004015010 Kanalizacija Biš (Izgradnja kanalizacije s ČN v Bišu) 7.000,007.000,00 1.857,53 0,00
10.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 7.000,007.000,00 1.857,53 0,00

2.600,004015018 Tekoče vzdrževanje kanalizacije s črpališči 2.800,002.800,00 700,84 668,70
800,00402200 Električna energija 800,00800,00 700,84 668,70

1.800,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000,002.000,00 0,00 0,00

29.783,164015021 Subvencioniranje GJS-odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske 
vode

29.783,1629.783,16 0,00 0,00

29.783,16410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 29.783,1629.783,16 0,00 0,00

3.200,004015025 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ČN Biš 4.200,004.200,00 3.645,97 3.273,79
2.700,00402200 Električna energija 2.700,002.700,00 2.104,25 2.415,57

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 0,00 0,00

400,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00500,00 0,00 0,00

0,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 900,00900,00 1.541,72 858,22
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5.000,004015026 Sofinanciranje izgradnje malih ČN v občini 5.000,005.000,00 0,00 0,00
5.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.000,005.000,00 0,00 0,00

350,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 1.850,001.850,00 1.622,35 943,70

0,004015011 Čistilne akcije 1.500,001.500,00 1.272,35 606,04
0,00402009 Izdatki za reprezentanco 500,00500,00 441,70 345,73

0,00402204 Odvoz smeti 700,00700,00 618,55 32,54

0,00402999 Drugi operativni odhodki 300,00300,00 212,10 227,77

350,004015017 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 350,00350,00 350,00 337,66
350,00402204 Odvoz smeti 350,00350,00 350,00 337,66

0,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.000,0010.000,00 20.645,70 8.998,74

0,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.000,0010.000,00 20.645,70 8.998,74

0,004015007 Sanacije vodotokov 10.000,0010.000,00 20.645,70 8.998,74
0,00402999 Drugi operativni odhodki 10.000,0010.000,00 20.645,70 8.998,74

88.497,2616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

81.840,2370.529,59 153.928,12 171.578,00

35.747,091602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 12.094,2612.094,26 4.745,80 0,00

10.540,8016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 0,000,00 0,00 0,00

10.540,804016007 Stroški povezani z evidencami stavbnih zemljišč 0,000,00 0,00 0,00
10.540,80402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 0,00 0,00

25.206,2916029003 Prostorsko načrtovanje 12.094,2612.094,26 4.745,80 0,00

25.206,294016012 Prostorsko načrtovanje-Trnovska vas 12.094,2612.094,26 4.745,80 0,00
25.206,29402999 Drugi operativni odhodki 12.094,2612.094,26 4.745,80 0,00
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40.950,171603 Komunalna dejavnost 54.839,9748.635,33 141.879,85 166.859,66

31.800,0016039001 Oskrba z vodo 39.104,6432.900,00 28.313,10 15.547,59

8.349,704016020 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine 9.000,009.000,00 4.814,67 6.282,12
8.349,70402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.000,009.000,00 4.814,67 6.282,12

19.150,304016022 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov 18.500,0018.500,00 17.942,00 7.658,00
19.150,30402999 Drugi operativni odhodki 18.500,0018.500,00 17.942,00 7.658,00

4.300,004016024 Izgradnja vodovoda 5.300,005.400,00 2.641,81 1.607,47
4.300,00420401 Novogradnje 5.300,005.400,00 2.641,81 1.607,47

0,004016025 Investicije v izgradnjo vodovoda izven občine 6.304,640,00 2.914,62 0,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.304,640,00 2.914,62 0,00

6.250,1716039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.835,3312.835,33 111.508,14 150.998,92

2.875,334016001 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški mrliške veže 3.875,333.875,33 4.699,23 2.424,65
200,00402001 Čistilni material in storitve 200,00200,00 70,45 73,23

100,00402108 Drobni inventar 100,00100,00 0,00 0,00

1.300,00402200 Električna energija 1.300,001.300,00 1.112,64 866,14

500,00402203 Voda in komunalne storitve 500,00500,00 147,96 447,15

300,00402204 Odvoz smeti 300,00300,00 263,79 249,41

44,39402299 Druge storitve komunikacij in komunale 44,3944,39 44,39 0,00

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,001.000,00 2.752,38 487,78

80,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 80,0080,00 0,00 0,00

300,94402504 Zavarovalne premije za objekte 300,94300,94 300,94 300,94

50,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 50,0050,00 6,68 0,00

3.250,004016011 Tekoče vzdrževanje in stroški pokopališča 3.250,003.250,00 4.903,95 2.251,14
900,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,00 366,00

200,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 200,00200,00 200,00 130,25

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 0,00 10,89

1.700,00402204 Odvoz smeti 1.300,001.300,00 1.172,25 1.119,87

350,00402999 Drugi operativni odhodki 650,00650,00 3.531,70 624,13
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0,004016014 Izgradnja mrliške veže 0,000,00 0,00 5.909,98
0,00420220 Nakup opreme za menze 0,000,00 0,00 747,60

0,00420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,000,00 0,00 4.517,15

0,00420237 Nakup opreme za varovanje 0,000,00 0,00 645,23

0,004016015 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča 0,000,00 96.935,81 0,00
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 67.963,92 0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 24.521,89 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 1.500,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 2.950,00 0,00

0,004016016 Ureditev pokopališča Trnovska vas 0,000,00 4.840,71 140.271,79
0,00420401 Novogradnje 0,000,00 3.840,71 133.181,59

0,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 0,00 1.830,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 1.000,00 5.260,20

124,844016021 Tekoče vzdrževanje kapele na pokopališču 5.710,005.710,00 128,44 141,36
0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10,0010,00 3,60 0,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.500,005.500,00 0,00 2,65

124,84402504 Zavarovalne premije za objekte 200,00200,00 124,84 138,71

2.000,0016039004 Praznično urejanje naselij 2.000,002.000,00 1.839,26 102,91

2.000,004016006 Praznično urejanje naselij 2.000,002.000,00 1.839,26 102,91
2.000,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 1.839,26 102,91

900,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 900,00900,00 219,35 210,24

900,004016004 Druga komunalna ureditev občine 900,00900,00 219,35 210,24
200,00402108 Drobni inventar 200,00200,00 19,35 30,72

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00500,00 200,00 159,67

200,00402999 Drugi operativni odhodki 200,00200,00 0,00 19,85
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11.800,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

14.906,009.800,00 7.302,47 4.718,34

11.800,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 14.906,009.800,00 7.302,47 4.718,34

11.800,004016005 Stroški v zvezi s pridobitvijo zemljišč za javne poti 14.906,009.800,00 7.302,47 4.718,34
6.500,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 6.500,006.500,00 5.642,10 2.220,40

300,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 300,00300,00 0,00 68,32

5.000,00420600 Nakup zemljišč 8.106,003.000,00 1.660,37 2.429,62

18.626,3817 ZDRAVSTVENO VARSTVO 20.104,0024.865,00 13.281,51 17.784,33

0,001702 Primarno zdravstvo 0,004.761,00 0,00 0,00

0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0,004.761,00 0,00 0,00

0,004017004 Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra Ptuj 0,004.761,00 0,00 0,00
0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,004.761,00 0,00 0,00

500,001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 600,00600,00 264,09 0,00

500,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 600,00600,00 264,09 0,00

500,004017005 Promocija zdravja na delovnem mestu 600,00600,00 264,09 0,00
500,00402099 Drugi splošni material in storitve 600,00600,00 264,09 0,00

18.126,381707 Drugi programi na področju zdravstva 19.504,0019.504,00 13.017,42 17.784,33

15.326,3817079001 Nujno zdravstveno varstvo 16.704,0016.704,00 12.669,37 15.360,38

15.326,384017001 Plačila osnovnega zdravstvenega zav.po 15.čl. 16.704,0016.704,00 12.669,37 15.360,38
15.326,38413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 16.704,0016.704,00 12.669,37 15.360,38

2.800,0017079002 Mrliško ogledna služba 2.800,002.800,00 348,05 2.423,95

2.800,004017002 Financiranje mrliško ogledne službe 2.800,002.800,00 348,05 2.423,95
400,00402999 Drugi operativni odhodki 400,00400,00 0,00 146,59

2.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 217,90 2.103,41

400,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 400,00400,00 130,15 173,95
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44.753,4718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 247.684,1739.670,57 36.224,46 28.067,84

21.236,241802 Ohranjanje kulturne dediščine 212.613,604.600,00 8.493,16 5.719,80

21.236,2418029001 Nepremična kulturna dediščina 212.613,604.600,00 8.493,16 5.719,80

0,004018011 Investicijsko financiranje obnove kulturne dediščine 18.000,003.000,00 5.000,00 4.986,16
0,00402999 Drugi operativni odhodki 7.000,000,00 0,00 0,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,001.000,00 0,00 0,00

0,00420501 Obnove 8.000,000,00 0,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 0,00 1.986,16

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 5.000,00 3.000,00

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,002.000,00 0,00 0,00

1.236,244018013 Tekoče financiranje obnove kulturne dediščine 1.600,001.600,00 2.151,16 733,64
300,00402108 Drobni inventar 300,00300,00 0,00 221,25

300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00300,00 200,00 56,59

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00500,00 1.571,18 0,00

360,01402504 Zavarovalne premije za objekte 400,00400,00 350,53 372,44

276,23402999 Drugi operativni odhodki 100,00100,00 29,45 83,36

20.000,004018019 Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho 93.400,000,00 0,00 0,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 5.600,000,00 0,00 0,00

20.000,00420401 Novogradnje 85.000,000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 2.800,000,00 0,00 0,00

0,004018020 Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije 99.613,600,00 1.342,00 0,00
0,00402999 Drugi operativni odhodki 4.600,000,00 0,00 0,00

0,00420401 Novogradnje 89.000,000,00 0,00 0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 2.500,000,00 0,00 0,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.513,600,00 1.342,00 0,00
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16.455,001803 Programi v kulturi 16.495,0016.495,00 19.355,25 16.807,36

16.095,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 16.095,0016.095,00 18.368,94 14.834,00

14.372,004018001 Financiranje knjižnice Ptuj 14.372,0014.372,00 13.544,00 13.195,00
7.567,91413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 7.567,917.567,91 7.117,33 6.577,30

1.084,09413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.084,091.084,09 1.025,20 941,46

5.591,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.591,005.591,00 5.276,14 5.618,00

129,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 129,00129,00 125,33 58,24

0,004018021 Sofinanciranje nakupa bibliobusa za knjižnico Ptuj 0,000,00 3.137,94 0,00
0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 3.137,94 0,00

1.723,004018022 Stroški delovanja bibliobusa 1.723,001.723,00 1.687,00 1.639,00
1.288,25413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 1.288,251.288,25 1.225,53 1.260,19

189,65413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 189,65189,65 179,89 170,11

222,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 222,00222,00 261,00 191,00

23,10413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 23,1023,10 20,58 17,70

360,0018039003 Ljubiteljska kultura 400,00400,00 986,31 1.973,36

0,004018002 Sofinanciranje ljubiteljske kulture 0,000,00 851,81 1.846,16
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 851,81 1.846,16

360,004018017 Financiranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Ptuj 400,00400,00 134,50 127,20
360,00413200 Tekoči transferi v javne sklade 400,00400,00 0,00 0,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 134,50 127,20

0,001804 Podpora posebnim skupinam 0,000,00 336,11 236,43

0,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 0,000,00 336,11 236,43

0,004018005 Financiranje društev upokojencev 0,000,00 336,11 236,43
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 336,11 236,43
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7.062,231805 Šport in prostočasne aktivnosti 18.575,5718.575,57 8.039,94 5.304,25

7.062,2318059001 Programi športa 18.575,5718.575,57 8.039,94 5.304,25

1.012,234018006 Financiranje Športnega zavoda Ptuj 1.012,231.012,23 463,99 436,45
1.012,23413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.012,231.012,23 463,99 436,45

0,004018007 Sofinanciranje športnih društev 0,000,00 1.846,20 1.846,16
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 1.846,20 1.846,16

0,004018008 Izgradnja igrišča Trnovska vas 10.000,0010.000,00 0,00 0,00
0,00420600 Nakup zemljišč 0,0010.000,00 0,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,000,00 0,00 0,00

2.750,004018009 Obratovalni stroški in tek.vzdrž.igrišča 4.263,344.263,34 3.981,84 1.801,39
50,00402001 Čistilni material in storitve 50,0050,00 0,00 14,56

100,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,00100,00 2,99 46,32

1.200,00402200 Električna energija 1.200,001.200,00 1.253,77 995,32

300,00402203 Voda in komunalne storitve 300,00300,00 48,99 371,99

364,26402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 364,26364,26 364,26 110,78

500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000,002.000,00 2.126,41 0,00

176,66402504 Zavarovalne premije za objekte 190,00190,00 176,66 176,66

59,08402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 59,0859,08 8,76 85,76

500,004018010 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški telovadnice 500,00500,00 0,00 0,00
500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 500,00500,00 0,00 0,00

500,004018016 Sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih 500,00500,00 0,00 0,00
500,00402999 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,00 0,00

2.300,004018018 Stroški telovadnice 2.300,002.300,00 1.747,91 1.220,25
2.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.000,002.000,00 1.507,43 1.051,03

300,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 300,00300,00 240,48 169,22
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321.573,8819 IZOBRAŽEVANJE 339.096,77372.096,77 289.483,08 273.416,82

233.719,891902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 228.720,00226.720,00 197.565,14 170.032,42

233.719,8919029001 Vrtci 228.720,00226.720,00 197.565,14 170.032,42

201.260,004019001 Sofinanciranje predšolske vzgoje-vrtci 206.000,00206.000,00 181.479,36 165.831,20
197.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 200.000,00200.000,00 175.749,99 159.340,55

3.500,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.000,005.000,00 4.848,77 6.065,70

500,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 600,00600,00 711,84 219,98

200,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 300,00300,00 99,47 186,72

60,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 100,00100,00 69,29 18,25

0,004019002 Investicije za predšolsko vzgojo-vrtec 2.000,000,00 14.945,24 200,49
0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 0,00 50,77

0,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 0,000,00 0,00 149,72

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,000,00 14.945,24 0,00

4.000,004019016 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 5.000,005.000,00 1.140,54 4.000,73
4.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 5.000,005.000,00 1.140,54 4.000,73

15.720,004019018 Financiranje spremljevalca v vrtcu 15.720,0015.720,00 0,00 0,00
13.122,60413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 13.122,6013.122,60 0,00 0,00

1.884,36413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.884,361.884,36 0,00 0,00

713,04413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 713,04713,04 0,00 0,00

12.739,894019019 Dodatna plačila vrtcev -COVID19 0,000,00 0,00 0,00
12.639,89411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 0,000,00 0,00 0,00

100,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,000,00 0,00 0,00
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59.153,991903 Primarno in sekundarno izobraževanje 71.476,77106.476,77 53.749,46 71.476,49

57.982,0319039001 Osnovno šolstvo 70.212,88105.212,88 52.885,61 70.480,25

23.809,744019004 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški v OŠ 22.230,0022.230,00 19.091,30 24.718,17
500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00500,00 1.608,29 325,44

2.220,40402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00500,00 0,00 0,00

1.459,34402504 Zavarovalne premije za objekte 1.600,001.600,00 1.459,34 859,88

500,00402999 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 418,79 0,00

19.130,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 19.130,0019.130,00 15.604,88 23.532,85

300,004019005 Sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 300,00300,00 0,00 57,56
300,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 300,00300,00 0,00 57,56

1.189,414019006 Investicija OŠ 15.000,0050.000,00 1.189,00 5.229,36
0,00420401 Novogradnje 0,0050.000,00 0,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,000,00 0,00 0,00

1.189,41432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 1.189,00 5.229,36

2.830,004019010 Stroški čistilca v OŠ, vrtcu, telovadnici 2.830,002.830,00 2.752,43 2.683,85
2.437,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.437,002.437,00 2.361,79 2.314,94

326,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 326,00326,00 324,10 308,20

67,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 67,0067,00 66,54 60,71

0,004019015 Energetska prenova OŠ 0,000,00 0,00 37.791,31
0,00420501 Obnove 0,000,00 0,00 34.983,10

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 0,00 2.808,21

29.852,884019017 Stroški energetske prenove šole 29.852,8829.852,88 29.852,88 0,00
29.852,88402199 Drugi posebni materiali in storitve 29.852,8829.852,88 29.852,88 0,00

1.171,9619039002 Glasbeno šolstvo 1.263,891.263,89 863,85 996,24

423,004019007 Sofinanciranje Glasbene šole Ptuj 423,00423,00 218,40 209,64
230,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 230,00230,00 117,60 112,44

193,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 193,00193,00 100,80 97,20
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748,964019012 Zasebna glasbena šola v samostanu Sv.Petra in Pavla 840,89840,89 645,45 786,60
748,96413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 840,89840,89 645,45 786,60

28.700,001906 Pomoči šolajočim 38.900,0038.900,00 38.168,48 31.907,91

28.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 38.200,0038.200,00 38.168,48 31.707,91

28.000,004019009 Sofinanciranje šolskih prevozov 38.200,0038.200,00 38.168,48 31.707,91
28.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 38.200,0038.200,00 38.168,48 31.707,91

700,0019069003 Štipendije 700,00700,00 0,00 200,00

700,004019013 Nagrade zlatim maturantom 700,00700,00 0,00 200,00
700,00411908 Denarne nagrade in priznanja 700,00700,00 0,00 200,00

90.665,3020 SOCIALNO VARSTVO 100.491,61100.491,61 81.143,32 96.712,29

3.882,922002 Varstvo otrok in družine 4.632,924.632,92 2.916,95 2.665,50

3.882,9220029001 Drugi programi v pomoč družini 4.632,924.632,92 2.916,95 2.665,50

732,004020001 Sofinanciranje varne hiše Ptuj 732,00732,00 660,00 660,00
732,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 732,00732,00 660,00 660,00

2.500,004020002 Darila ob rojstvu otroka 3.250,003.250,00 2.256,95 1.985,50
2.500,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 3.250,003.250,00 2.256,95 1.985,50

50,004020013 Sofinanciranje letovanja otrok 50,0050,00 0,00 20,00
50,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,0050,00 0,00 20,00

600,924020016 Laična pomoč družinam 600,92600,92 0,00 0,00
600,92411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 600,92600,92 0,00 0,00
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86.782,382004 Izvajanje programov socialnega varstva 95.858,6995.858,69 78.226,37 94.046,79

20.023,6920049002 Socialno varstvo invalidov 23.900,0023.900,00 21.868,31 31.024,85

10.523,694020003 Stroški družinskih pomočnikov 10.700,0010.700,00 10.350,12 18.925,49
10.523,69411922 Izplačila družinskemu pomočniku 10.700,0010.700,00 10.350,12 18.925,49

9.500,004020019 Sofinanciranje domskega varstva Dornava 13.200,0013.200,00 11.518,19 12.099,36
9.500,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 13.200,0013.200,00 11.518,19 12.099,36

63.000,0020049003 Socialno varstvo starih 68.200,0068.200,00 54.168,92 60.142,43

500,004020004 Pomoč na domu 1.000,001.000,00 311,50 2.842,24
500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,001.000,00 311,50 2.842,24

25.000,004020005 Sofinanciranje domskih varstev Ptuj 27.600,0027.600,00 20.126,71 16.231,96
25.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 27.600,0027.600,00 20.126,71 16.231,96

23.500,004020006 Sofinanciranje domskih varstev Lukavci 24.000,0024.000,00 18.566,60 18.221,63
23.500,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 24.000,0024.000,00 18.566,60 18.221,63

14.000,004020007 Sofinanciranje domskih varstev Hrastovec 15.600,0015.600,00 15.164,11 22.846,60
14.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 15.600,0015.600,00 15.164,11 22.846,60

2.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.000,002.000,00 0,00 882,85

2.000,004020008 Plačila pogrebnih storitev 2.000,002.000,00 0,00 882,85
2.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.000,002.000,00 0,00 882,85

257,6120049005 Socialno varstvo zasvojenih 257,61257,61 257,61 257,61

257,614020014 Financiranje društva za pomoč odvisnikom od nedovoljenih drog ARS VITAE Ptuj 257,61257,61 257,61 257,61
257,61412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 257,61257,61 257,61 257,61

1.501,0820049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.501,081.501,08 1.931,53 1.739,05

0,004020010 Financiranje humanitarnih organizacij 0,000,00 731,53 539,05
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 731,53 539,05
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1.200,004020018 Financiranje OZ RK Ptuj 1.200,001.200,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200,001.200,00 1.200,00 1.200,00

301,084020020 Sofinanciranje programa Kamra -Celovita podpora brezdomnim osebam 301,08301,08 0,00 0,00
301,08412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 301,08301,08 0,00 0,00

1.950,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 5.150,0015.150,00 2.946,55 3.991,69

1.950,002201 Servisiranje javnega dolga 5.150,0015.150,00 2.946,55 3.991,69

1.800,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 0,0010.000,00 2.721,55 3.691,69

1.800,004022002 Plačila obresti zadolževanja občine 0,0010.000,00 2.721,55 3.691,69
1.800,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,0010.000,00 2.721,55 3.691,69

150,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 5.150,005.150,00 225,00 300,00

150,004022001 Stroški v zvezi z zadolževanjem občine 5.150,005.150,00 225,00 300,00
150,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 5.150,005.150,00 225,00 300,00

20.264,4523 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 45.776,3544.825,08 0,00 9.002,60

0,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0,000,00 0,00 9.002,60

0,0023029001 Rezerva občine 0,000,00 0,00 9.002,60

0,004023004 Proračunska rezerva 0,000,00 0,00 9.002,60
0,00409100 Proračunska rezerva 0,000,00 0,00 9.002,60

20.264,452303 Splošna proračunska rezervacija 45.776,3544.825,08 0,00 0,00

20.264,4523039001 Splošna proračunska rezervacija 45.776,3544.825,08 0,00 0,00

8.803,904023001 Splošna proračunska rezervacija 32.315,8031.364,53 0,00 0,00
8.803,90409000 Splošna proračunska rezervacija 32.315,8031.364,53 0,00 0,00
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8.000,004023002 Financiranje ostalih društev 8.000,008.000,00 0,00 0,00
8.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,008.000,00 0,00 0,00

1.460,554023003 Financiranje vaških odborov 1.460,551.460,55 0,00 0,00
1.460,55402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.460,551.460,55 0,00 0,00

2.000,004023005 Akcija EUR na EUR 4.000,004.000,00 0,00 0,00
2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.000,004.000,00 0,00 0,00
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5000 REŽIJSKI OBRAT 49.391,2452.898,5553.366,27 38.863,32 27.813,91

34.451,1306 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.175,1938.642,91 26.390,53 20.947,01

34.451,130603 Dejavnost občinske uprave 38.175,1938.642,91 26.390,53 20.947,01

34.451,1306039001 Administracija občinske uprave 38.175,1938.642,91 26.390,53 20.947,01

34.451,135006001 Plače in drugi izdatki zaposlenih in prispevki 38.175,1938.642,91 26.390,53 20.947,01
18.568,32400000 Osnovne plače 20.619,9620.619,96 14.544,49 11.572,14

1.340,18400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.377,041.377,04 772,49 586,58

736,01400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 0,000,00 0,00 0,00

4.312,30400004 Drugi dodatki 5.363,005.663,04 2.558,72 2.366,68

2.100,00400100 Regres za letni dopust 2.100,002.100,00 2.100,00 2.100,00

1.860,60400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.860,601.860,60 1.436,86 1.126,18

720,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 720,00720,00 666,10 582,84

115,06400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 345,24553,21 0,00 0,00

150,00400400 Sredstva za nadurno delo 300,00300,00 0,00 0,00

419,01400902 Solidarnostne pomoči 1.155,021.155,02 1.155,02 0,00

1.212,68401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.239,231.223,96 829,76 587,96

1.713,30401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.837,141.814,50 1.352,24 1.122,32

129,96401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 148,43146,60 109,23 90,76

14,71401200 Prispevek za zaposlovanje 16,8016,60 12,48 10,29

24,52401300 Prispevek za starševsko varstvo 28,0127,66 20,58 17,13

834,48401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 864,72864,72 832,56 784,13

200,00402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000 - REŽIJSKI OBRAT

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

2021

OCENA

REALIZACIJE

2020

(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019

(4)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

14.940,1110 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.723,3614.723,36 12.472,79 6.866,90

14.940,111003 Aktivna politika zaposlovanja 14.723,3614.723,36 12.472,79 6.866,90

14.940,1110039001 Povečanje zaposljivosti 14.723,3614.723,36 12.472,79 6.866,90

14.940,115010001 plače in drugi izdatki zaposlenih in prispevki javnih del 14.723,3614.723,36 12.472,79 6.866,90
9.043,68400000 Osnovne plače 9.593,889.593,88 8.198,34 4.219,81

623,97400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 0,000,00 0,00 0,00

937,86400100 Regres za letni dopust 1.050,001.050,00 886,63 491,69

987,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 987,00987,00 687,33 362,65

720,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 720,00720,00 353,40 479,95

1.547,11401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.210,681.210,68 1.321,61 662,72

989,48401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 897,41897,41 853,49 430,31

64,19401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 72,5072,50 56,33 28,66

11,59401200 Prispevek za zaposlovanje 8,218,21 6,36 3,24

15,23401300 Prispevek za starševsko varstvo 13,6813,68 10,63 5,40

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 120,00120,00 68,17 121,47

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 50,0050,00 30,50 61,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - OBČINSKA UPRAVA

OSNUTEK

PRORAČUNA

2022

OCENA

REALIZACIJA

2021

OCENA

REALIZACIJE

2020

(1) (2) (3)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2019

(4)

ZAKLJUČNI

RAČUN

2018

(5)

4000 OBČINSKA UPRAVA 116.742,2418.810,8463.150,29 61.017,58 55.469,34

116.742,2422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 18.810,8463.150,29 61.017,58 55.469,34

116.742,242201 Servisiranje javnega dolga 18.810,8463.150,29 61.017,58 55.469,34

116.742,2422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 18.810,8463.150,29 61.017,58 55.469,34

100.000,004022005 Odplačilo kredita za investicije v proračunu 0,0040.000,00 50.000,00 50.000,00
100.000,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 0,0040.000,00 50.000,00 50.000,00

5.469,344022006 Odplačilo kredita "Rekonstrukcija LC 060-072 Trnovska vas-Pesjak" po pogodbi 
C2130-16G300312

5.469,345.469,34 5.469,34 5.469,34

5.469,34550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 5.469,345.469,34 5.469,34 5.469,34

5.548,244022007 Odplačilo kredita "Modernizacija JP 560-971 Ločič" po pogodbi C2130-
17G300223

5.548,245.548,24 5.548,24 0,00

5.548,24550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 5.548,245.548,24 5.548,24 0,00

5.724,664022008 Odplačilo kredita "Ureditev pokopališčav Trnovski vasi" po pogodbi C2130-
18G300426

5.724,665.724,66 0,00 0,00

5.724,66550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 5.724,665.724,66 0,00 0,00

0,004022009 Odplačilo kredita "Ureditev pokopališčav Trnovski vasi" po pogodbi C2130-
19G30017919

2.068,602.068,60 0,00 0,00

0,00550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 2.068,602.068,60 0,00 0,00

0,004022010 Odplačilo kredita "Modernizacija JP Arnuš-Pesjak in Širovnik" 0,004.339,45 0,00 0,00
0,00550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,004.339,45 0,00 0,00
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Stran 1

Obdobje
financ.

Vrednost
projekta

do 2022 2022 2023 2024 2025 po 2025

1 2 3 4 5 6
Opis

Skupaj

7

v EUR

1000 OBČINSKI SVET - 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,00 4.997,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,00 4.997,00

0603 Dejavnost občinske uprave - 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,00 4.997,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave - 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,00 4.997,00

OB185-19-0030 Nakup računalniške in programske ter druge opreme OS 4.997,00 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,0001.01.2019 - 31.12.2023 4.997,00

PV00 Lastna sredstva - 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,00 4.997,00

1006002 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe OS - 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,00 4.997,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme - 3.086,95 1.000,00 910,05 0,00 0,00 0,00 4.997,00

2000 NADZORNI ODBOR - 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,00 3.000,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,00 3.000,00

0603 Dejavnost občinske uprave - 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,00 3.000,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave - 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,00 3.000,00

OB185-19-0031 Nakup računalniške in programske ter druge opreme NO 3.000,00 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,0001.01.2019 - 31.12.2023 3.000,00

PV00 Lastna sredstva - 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2006001 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe NO - 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,00 3.000,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme - 1.292,56 0,00 1.707,44 0,00 0,00 0,00 3.000,00
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1 2 3 4 5 6
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Skupaj

7

v EUR

4000 OBČINSKA UPRAVA -7.466.027,1510.635.817,536.487.652,06 35.050,00 9.000,00 0,0024.633.546,74

06 LOKALNA SAMOUPRAVA - 27.985,05 18.500,00 9.382,51 0,00 0,00 0,00 55.867,56

0603 Dejavnost občinske uprave - 27.985,05 18.500,00 9.382,51 0,00 0,00 0,00 55.867,56

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave - 27.985,05 18.500,00 9.382,51 0,00 0,00 0,00 55.867,56

OB185-20-0055 Nakup računalniške in programske ter druge opreme 2021-2023 49.867,56 23.485,05 17.000,00 9.382,51 0,00 0,00 0,0001.01.2021 - 31.12.2023 49.867,56

PV00 Lastna sredstva - 23.485,05 17.000,00 9.382,51 0,00 0,00 0,00 49.867,56

4006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe občinske uprave - 23.485,05 17.000,00 9.382,51 0,00 0,00 0,00 49.867,56

420202 Nakup strojne računalniške opreme - 7.000,00 13.000,00 5.382,51 0,00 0,00 0,00 25.382,51

420204 Nakup drugega pohištva - 7.285,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.285,05

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje - 1.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme - 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

420703 Nakup licenčne programske opreme - 7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

OB185-20-0056 Nakup opreme in pripomočkov 2021 -2022 6.000,00 4.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2021 - 31.12.2022 6.000,00

PV00 Lastna sredstva - 4.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

4006009 Nakup opreme za delovanje občinskih in javnih delavcev - 4.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov - 4.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest - 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH - 28.014,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.514,00

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - 28.014,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.514,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč - 28.014,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.514,00

OB185-19-0002 Nakup opreme-požarna varnost 13.000,00 10.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2019 - 31.12.2022 13.000,00

PV00 Lastna sredstva - 10.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

4007005 Nakup opreme za področje požarne varnosti - 10.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - 10.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
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OB185-20-0033 Legalizacija in dograditev gasilskega doma Biš 27.514,00 17.514,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2022 27.514,00

PV00 Lastna sredstva - 17.514,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.514,00

4007004 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma - 17.514,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.514,00

420401 Novogradnje - 14.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

420801 Investicijski nadzor - 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 2.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO - 8.257,09 8.257,07 111.800,00 0,00 0,00 0,00 128.314,16

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva - 8.257,09 8.257,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.514,16

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij - 8.257,09 8.257,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.514,16

OB185-20-0057 Razvijamo, povezujemo in ustvarjamo turizem 16.514,16 8.257,09 8.257,07 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2021 - 31.12.2022 16.514,16

PV00 Lastna sredstva - 2.504,20 2.504,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.008,39

4011020 Promocijsko gradivo na Simoničevi domačiji - 2.504,20 2.504,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.008,39

402099 Drugi splošni material in storitve - 2.504,20 2.504,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.008,39

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 5.752,89 5.752,88 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505,77

4011020 Promocijsko gradivo na Simoničevi domačiji - 5.752,89 5.752,88 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505,77

402099 Drugi splošni material in storitve - 5.752,89 5.752,88 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505,77

1104 Gozdarstvo - 0,00 0,00 111.800,00 0,00 0,00 0,00 111.800,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - 0,00 0,00 111.800,00 0,00 0,00 0,00 111.800,00

OB185-20-0043 Modernizacija GC 120722 Črmlja-Črmljenski lesi 111.800,00 0,00 0,00 111.800,00 0,00 0,00 0,0001.01.2022 - 31.12.2023 111.800,00

PV00 Lastna sredstva - 0,00 0,00 111.800,00 0,00 0,00 0,00 111.800,00

4011019 Modernizacija GC 120722 Črmlja-Črmljenski lesi - 0,00 0,00 111.800,00 0,00 0,00 0,00 111.800,00

420401 Novogradnje - 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

420801 Investicijski nadzor - 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE -7.052.990,379.807.375,336.239.235,92 0,00 0,00 0,0023.099.601,62

1302 Cestni promet in infrastruktura - 7.052.990,37 9.807.375,33 6.239.235,92 0,00 0,00 0,00 23.099.601,62

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - 7.032.990,37 9.787.375,33 6.239.235,92 0,00 0,00 0,00 23.059.601,62

OB185-19-0005 Modernizacija JP Trnovska vas- novo stanovanjsko naselje 14.539,61 6.000,00 8.539,61 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2018 - 31.12.2022 14.539,61

PV00 Lastna sredstva - 6.000,00 8.539,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14.539,61

4013054 JP Trnovska vas-novo stanovanjsko naselje - 6.000,00 8.539,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14.539,61

420401 Novogradnje - 6.000,00 8.539,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14.539,61

OB185-19-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše 22.608.187,117.001.590,379.505.017,846.101.578,90 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2023 22.608.187,11

OV01 Druge občine - 6.638.682,16 9.130.845,15 6.023.521,92 0,00 0,00 0,00 21.793.049,23

4013057 Kolesarska steza Trnovska vas-Drbetinci - 6.638.682,16 9.130.845,15 6.023.521,92 0,00 0,00 0,00 21.793.049,23

X Ostali viri - 6.638.682,16 9.130.845,15 6.023.521,92 0,00 0,00 0,00 21.793.049,23

PV00 Lastna sredstva - 100.439,93 113.956,63 24.322,87 0,00 0,00 0,00 238.719,43

4013057 Kolesarska steza Trnovska vas-Drbetinci - 100.439,93 113.956,63 24.322,87 0,00 0,00 0,00 238.719,43

402999 Drugi operativni odhodki - 2.803,63 2.761,67 2.083,88 0,00 0,00 0,00 7.649,18

420401 Novogradnje - 87.211,73 109.014,66 21.802,93 0,00 0,00 0,00 218.029,32

420801 Investicijski nadzor - 1.744,23 2.180,30 436,06 0,00 0,00 0,00 4.360,59

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 8.680,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680,34

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 262.468,28 260.216,06 53.734,11 0,00 0,00 0,00 576.418,45

4013057 Kolesarska steza Trnovska vas-Drbetinci - 262.468,28 260.216,06 53.734,11 0,00 0,00 0,00 576.418,45

402999 Drugi operativni odhodki - 7.359,66 5.181,80 4.731,21 0,00 0,00 0,00 17.272,67

420401 Novogradnje - 192.168,27 240.210,33 48.042,07 0,00 0,00 0,00 480.420,67

420600 Nakup zemljišč - 40.039,44 10.019,72 0,00 0,00 0,00 0,00 50.059,16

420801 Investicijski nadzor - 3.843,37 4.804,21 960,83 0,00 0,00 0,00 9.608,41
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 19.057,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.057,54

OB185-20-0040 Modernizacija  LC 203211 Zavrh - Sovjak (550 m) 1. del 110.417,88 0,00 110.417,88 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2022 110.417,88

PV00 Lastna sredstva - 0,00 70.417,88 0,00 0,00 0,00 0,00 70.417,88

4013065 Rekonstrukcija LC 203211 Zavrh - Sovjak - 0,00 70.417,88 0,00 0,00 0,00 0,00 70.417,88

420402 Rekonstrukcije in adaptacije - 0,00 67.617,88 0,00 0,00 0,00 0,00 67.617,88

420801 Investicijski nadzor - 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

4013065 Rekonstrukcija LC 203211 Zavrh - Sovjak - 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije - 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

OB185-20-0041 Modernizacija JP 560733 Bišečki Vrh-Muršec Silvo 80.200,00 0,00 80.200,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2022 80.200,00

PV00 Lastna sredstva - 0,00 44.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.200,00

4013066 Modernizacija JP 560733 Bišečki Vrh -Muršec Silvo - 0,00 44.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.200,00

420401 Novogradnje - 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00

420600 Nakup zemljišč - 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

420801 Investicijski nadzor - 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

4013066 Modernizacija JP 560733 Bišečki Vrh -Muršec Silvo - 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

420401 Novogradnje - 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
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OB185-20-0042 Modernizacija JP 560861 Biš - Petrič 76.900,00 0,00 76.900,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2023 76.900,00

PV00 Lastna sredstva - 0,00 76.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.900,00

4013067 Modernizacija JP 560861 Biš - Petrič - 0,00 76.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.900,00

420401 Novogradnje - 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

420801 Investicijski nadzor - 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

OB185-20-0044 Kolesarska steza Trnovska vas-Debetinci 31.700,00 25.400,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2023 31.700,00

PV00 Lastna sredstva - 25.400,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,00

4013059 Nepredvideni odhodki za kolesarsko stezo Trnovska vas -Drbetinci - 25.400,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih - 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

402999 Drugi operativni odhodki - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije - 19.700,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

OB185-20-0052 Modernizacija  LC 203211 Zavrh - Sovjak (685 m) 2. del 137.657,02 0,00 0,00 137.657,02 0,00 0,00 0,0001.01.2023 - 31.12.2023 137.657,02

PV00 Lastna sredstva - 0,00 0,00 137.657,02 0,00 0,00 0,00 137.657,02

4013065 Rekonstrukcija LC 203211 Zavrh - Sovjak - 0,00 0,00 137.657,02 0,00 0,00 0,00 137.657,02

420402 Rekonstrukcije in adaptacije - 0,00 0,00 134.857,02 0,00 0,00 0,00 134.857,02

420801 Investicijski nadzor - 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

13029004 Cestna razsvetljava - 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

OB185-20-0046 Izgradnja JR 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2022 40.000,00

PV00 Lastna sredstva - 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

4013015 Izgradnja JR - 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

420401 Novogradnje - 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE - 17.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 56.000,00

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - 17.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 56.000,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - 17.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 56.000,00

OB185-19-0026 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2019 - 31.12.2022 15.000,00

PV00 Lastna sredstva - 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

4015026 Sofinanciranje izgradnje malih ČN v občini - 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom - 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

OB185-20-0051 Dogradnja vakuumske kanalizacije Biš 41.000,00 7.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,0001.01.2021 - 31.12.2024 41.000,00

PV00 Lastna sredstva - 7.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 41.000,00

4015010 Kanalizacija Biš (Izgradnja kanalizacije s ČN v Bišu) - 7.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 41.000,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav - 7.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 41.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST - 306.780,64 709.424,13 2.233,63 0,00 0,00 0,001.018.438,40

1603 Komunalna dejavnost - 292.014,27 706.424,13 0,00 0,00 0,00 0,00 998.438,40

16039001 Oskrba z vodo - 292.014,27 706.424,13 0,00 0,00 0,00 0,00 998.438,40

OB185-20-0045 Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje 987.738,40 286.714,27 701.024,13 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2020 - 31.12.2022 987.738,40

OV01 Druge občine - 280.409,63 701.024,13 0,00 0,00 0,00 0,00 981.433,76

4016025 Investicije v izgradnjo vodovoda izven občine - 280.409,63 701.024,13 0,00 0,00 0,00 0,00 981.433,76

X Ostali viri - 280.409,63 701.024,13 0,00 0,00 0,00 0,00 981.433,76

PV00 Lastna sredstva - 6.304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,64

4016025 Investicije v izgradnjo vodovoda izven občine - 6.304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,64

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 6.304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,64



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV -OSNUTEK PRORAČUNA 2022
Stran 8

Obdobje
financ.

Vrednost
projekta

do 2022 2022 2023 2024 2025 po 2025

1 2 3 4 5 6
Opis

Skupaj

7

v EUR

OB185-20-0053 Izgradnja vodovoda v občini 2021-2022 10.700,00 5.300,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2021 - 31.12.2022 10.700,00

PV00 Lastna sredstva - 5.300,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00

4016024 Izgradnja vodovoda - 5.300,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00

420401 Novogradnje - 5.300,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) - 14.766,37 3.000,00 2.233,63 0,00 0,00 0,00 20.000,00

16069001 Urejanje občinskih zemljišč - 14.766,37 3.000,00 2.233,63 0,00 0,00 0,00 20.000,00

OB185-19-0029 Nakup zemljišč za JP, LC 20.000,00 14.766,37 3.000,00 2.233,63 0,00 0,00 0,0001.01.2019 - 31.12.2023 20.000,00

PV00 Lastna sredstva - 14.766,37 3.000,00 2.233,63 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4016005 Stroški v zvezi s pridobitvijo zemljišč za javne poti - 14.766,37 3.000,00 2.233,63 0,00 0,00 0,00 20.000,00

420600 Nakup zemljišč - 14.766,37 3.000,00 2.233,63 0,00 0,00 0,00 20.000,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO - 0,00 4.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,00

1702 Primarno zdravstvo - 0,00 4.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov - 0,00 4.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,00

OB185-19-0019 Urgentni center Ptuj 4.761,00 0,00 4.761,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.2019 - 31.12.2022 4.761,00

PV00 Lastna sredstva - 0,00 4.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,00

4017004 Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra Ptuj - 0,00 4.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom - 0,00 4.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE - 10.000,00 13.000,00 31.000,00 26.050,00 0,00 0,00 80.050,00

1802 Ohranjanje kulturne dediščine - 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina - 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

OB185-20-0054 Sofinanciranje obnove in opreme sakralnih objektov 2022-2023 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 - 31.12.2023 6.000,00

PV00 Lastna sredstva - 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

4018011 Investicijsko financiranje obnove kulturne dediščine - 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije - 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom - 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti - 10.000,00 10.000,00 28.000,00 26.050,00 0,00 0,00 74.050,00

18059001 Programi športa - 10.000,00 10.000,00 28.000,00 26.050,00 0,00 0,00 74.050,00

OB185-19-0014 Izgradnja igrišča Trnovska vas 74.050,00 10.000,00 10.000,00 28.000,00 26.050,00 0,00 0,0001.01.2021 - 30.11.2024 74.050,00

PV00 Lastna sredstva - 10.000,00 5.000,00 2.000,00 26.050,00 0,00 0,00 43.050,00

4018008 Izgradnja igrišča Trnovska vas - 10.000,00 5.000,00 2.000,00 26.050,00 0,00 0,00 43.050,00

420401 Novogradnje - 0,00 0,00 0,00 26.050,00 0,00 0,00 26.050,00

420600 Nakup zemljišč - 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

420801 Investicijski nadzor - 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 0,00 5.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

4018008 Izgradnja igrišča Trnovska vas - 0,00 5.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

420401 Novogradnje - 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

420600 Nakup zemljišč - 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE - 15.000,00 50.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje - 15.000,00 50.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

19039001 Osnovno šolstvo - 15.000,00 50.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

OB185-20-0050 Prizidek k OŠ 150.000,00 15.000,00 50.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,0001.01.2021 - 31.12.2023 150.000,00

PV00 Lastna sredstva - 15.000,00 25.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00

4019006 Investicija OŠ - 15.000,00 25.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00

420401 Novogradnje - 0,00 25.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00

420801 Investicijski nadzor - 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

PV01 Transfer iz državnega proračuna - 0,00 25.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

4019006 Investicija OŠ - 0,00 25.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 67.500,00

420401 Novogradnje - 0,00 25.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00

420801 Investicijski nadzor - 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

7.470.406,66 10.636.817,53 6.490.269,55 35.050,00 9.000,00 0,00 24.641.543,74
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PRORAČUN ZA LETO 2022 
 
UVOD 
 
Proračun odseva družbeno, politično in gospodarsko ureditev občine. V Zakonu o javnih financah je 
občinski proračun opredeljen kot akt občine s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Predlog občinskega proračuna pripravi občinska uprava 
na podlagi navodil za pripravo občinskega proračuna. 
 
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer so vezane 
upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Pri pregledu proračunov občin za posamezno 
proračunsko leto je Ministrstvo za finance v preteklih letih ugotavljalo, da je pristop občin pri 
oblikovanju tega dokumenta zelo neenoten, čeprav so predpisi za njegovo sestavo enotni, zato je 
pripravilo Proračunski priročnik za leti 2021 in 2022. 
 
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov je pripravljen za leti 2021 in 2022, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za finance. Iz njegove vsebine je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja 
proračunske reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer uskladitev javne 
porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s 
proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, 
spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna 
vprašanja javne porabe: 

- kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije), 
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in 
- za kaj se porabljajo javna sredstva. 

Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s 
področja javnih financ. 
 
PRAVNE PODLAGE 
 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti 
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih 
proračunov. 
 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih 
uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. 
101/13 in 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),  

- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS št. 55/15: v nadaljevanju ZFisP), 
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10 
in 35/18), 

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 

88/05-popr.,138/06 in 108/08) in 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 
 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12, 108/13, 94/14 
100/15, 84/16 in 75/17 in 82/18). 
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V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: 
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v 
nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 
40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in 
razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18). 
 
 
GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA 
PRORAČUNA ZA LETO 2022 TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV 
 
Osnova za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2022 je jesenska napoved gospodarskih 
gibanj za leto 2019 do 2022 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 
Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije iz tabele objavljene na strani ministrstva za 
finance (Priloga I – vir.: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/#e42472 ). Pri načrtovanju 
sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost  se za leto 2022 v 
primerjavi z letošnjim letom poveča zaradi: 

- Zakon o minimalni plači (Uradni list 13/10, 92/15 83/18) ter kadrovsko politiko 
občine 

 
Za pripravo občinskega proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju 
je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/6, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 
71/17 in 21/18-popr: v nadaljevanju: ZFO-1). 
 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest 
in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev 
starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. 
 
Povprečnina za leto 2022 je predvidena višini 628,20 € na podlagi podpisa Dogovora o višini 
povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022 z dne 30.9.2020 (vir: https://www.gov.si/novice/2020-
09-30-podpis-dogovora-o-visini-povprecnine-za-proracunski-leti-2021-in-2022/ ). Natančen znesek 
pa bo določen s proračunskim dokumentom za leti, ki sledita prihodnjemu. 
 
Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občinami razdeli 
najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del 70 % dohodnine, ki presega 
primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% 
dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna 
solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 
% dohodnine iz solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg 
sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja 
sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki z dohodki za financiranje 
primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. 
 
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne 
izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje 
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občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo 
za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).  
Dohodnina za leto 2022 bo predlagana v ZIPRS2022. 
 
 
PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV 
OBČINSKEGA PRORAČUNA 
 
Enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji izhaja iz veljavnih predpisov. V 
tem poglavju je predstavljena klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki se uporablja pri 
pripravi proračuna in finančnih načrtov.  
 
Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih 
klasifikacijah; 

- institucionalni, 
- ekonomski, 
- programski, 
- funkcionalni (COFOG). 

 
Institucionalna klasifikacija - institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot prikazuje razdelitev 
proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje 
programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega 
proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov. 
 
Institucionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere 
institucije). Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov 
pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati 
predlagatelji finančnih načrtov. 
 
Proračun občine Trnovska vas je sestavljen tako, da je razvidna poraba proračunskih sredstev župana, 
občinskega sveta, nadzornega odbora, občinske uprave in režijskega obrata. Vsak našteti porabnik 
predstavlja svojo institucionalno enoto. 
 
Občina ima na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave 
občin v Spodnjem Podravju ustanovljeno Skupno občinsko upravo. V odloku so se občine, ki so 
vključene v Skupno občinsko upravo dogovorile o kriterijih financiranja Skupne občinske uprave. 
Občine so se dogovorile, da bo sedežna občina Skupne občinske uprave Mestna občina Ptuj, ki 
zagotavlja finančno poslovanje in opravlja naloge delodajalca. Skupna občinska uprava je neposredni 
uporabnik občinskega proračuna sedežne občine. Sedežna občina ima v svojem proračunu, v 
posebnem delu proračuna finančni načrt skupne občinske uprave, ki mora zajemati njene celotne 
stroške. Ostale občine pa zagotavljamo v finančnem načrtu občinske uprave (na posebni proračunski 
postavki in ustreznem podprogramu) le svoj delež sredstev za financiranje skupne občinske uprave, 
ki ga skladno z odlokom nakažejo sedežni občini, za tiste naloge, katere opravlja za občino. 
 
Ekonomska klasifikacija – ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa 
pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. 
Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov. Novi konti 
in podkonti, ki jih je komisija za reševanje metodoloških vprašanj s področja javnih financ predlagala 
v letu 2010, so bili v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni ob koncu leta 2010. Za občine je 
pomembno, da zaradi novega sistema financiranja občin, ki je uveden s 1.1.2007, ne planirajo več 
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prihodkov iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine 
na novem podkontu 700020 Dohodnina – prihodek občine iz glavarine. 
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov. Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo 
reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, 
izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter 
izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. Programska klasifikacija daje 
odgovor na vprašanja, za kaj se porabljajo javna sredstva. Pomemben cilj reforme javnih financ 
je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultanta 
orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnan pristop pri pripravi in spremljanju 
proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanju le-tega, tako na državni kot na lokalni ravni. Za 
spremljanje izdatkov državnega proračuna velja Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov 
državnega proračuna (Ur. list 112/03, 56/05, 141/06 in 58/09). Za razvrščanje izdatkov občinskih 
proračunov po programski klasifikaciji pa ustreznega pravilnika ni bilo, zato je Ministrstvo za 
finance pripravilo še Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS, 
57/05 in popr. 88/05, 138/09 in 108/08). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija 
izdatkov občinskih proračunov prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih 
načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: 

- področja proračunske porabe (21 področij), 
- v glavne programe (61 glavnih programov), 
- podprograme (122 podprogramov). 

V letu 2022 programska klasifikacija nebo spremenjena.  

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera 
so upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov. 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo 
cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem 
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje 
in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njimi se izvajajo cilji glavnega programa. Pri razvrščanju 
izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so: 

- proračunska postavka, 
- proračunska postava – konto in 
- proračunska postavka – podkonto. 

 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celotno aktivnost ali projekta ali del 
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. 
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim 
načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke. 
Proračunska postavka – podkonto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom 
natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo in izvrševanje 
proračuna. 
Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka –
podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v 
ustrezen podprogram. 
Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom. Šifra področja 
proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra 
podprograma osemmestna (AABB90CC). 
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Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov 
je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države 
oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija je skladna z mednarodno COFOG 
klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov 
občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale 
funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le – to bodo pri pripravi proračuna še vedno 
upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske 
klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. 
 
 
STRUKTURA PRORAČUNA 
 
Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi: 
I.    SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
-     po ekonomski klasifikaciji 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
C. Račun financiranja 

II.   POSEBNI DEL PRORAČUNA 
-     po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po: 

- področjih proračunske porabe, 
- glavnih programih, 
- podprogramih, 
- proračunskih postavkah in 
- proračunskih postavkah – kontih. 

III.    NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
IV.    OBRAZLOŽITEV 

- splošnega dela proračuna, 
- posebnega dela proračuna (finančni načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 
- načrta razvojnih programov. 

V.     LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA 
VI.   KADROVSKI NAČRT 
VII. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 
        PREMOŽENJEM OBČINE 
VIII. ODLOK o PRORAČUNU OBČINE ZA POSAMEZNO PRORAČUNSKO LETO 
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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -
2 2 4 . 8 5 0  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 2.009.618 €  

Obrazložitev razredov 

Odhodki in drugi izdatki zajemajo: 

- 40 Tekoče odhodke (400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim, 401 - Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost, 402 -  Izdatki za blago in storitve, 403 - Plačila domačih obresti in 409 -  
Rezerve). 

- 41 Tekoče transferje (410 - Subvencije, 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom, 412 
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in 413 - Drugi tekoči domači transferi). 

- 42 Investicijske odhodke (420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev). 

- 43 Investicijske transferje (431 - Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski porabniki in 432 - Investicijski transferji proračunskim porabnikom). 

40 TEKOČI ODHODKI 724.770 € 

Obrazložitev skupine 

-Tekoči odhodki skupine kontov 40 vključujejo naslednje podskupine kontov: 

400 - Plače za blago in storitve 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

402 - Izdatki za blago in storitev 

403 - Plačila domačih obresti 

409 - Rezerve 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 159.679 € 

Obrazložitev podskupine 

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo 
sredstva za izplačilo: osnovnih plač, dodatkov za delovno dobo, dodatke za delo v posebnih 
pogojih in druge dodatke, regresa za letni dopust, odpravnine, solidarnostne pomoči, jubilejne 
nagrade, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov 
- javnih uslužbencev občinske uprave, režijskega obrata in javnih del na občini. 

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki 
določajo način in višino usklajevanja plač. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.211 € 

Obrazložitev podskupine 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevek na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci 
za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni višini 
16,1 % in zajemajo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 %, prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 
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%, prispevek za zaposlovanje 0,06 % in prispevek za starševsko varstvo 0,10 %. Zaposlenim 
(razen javnih del) se plačujejo še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na 
podlagi ZKDPZJU. 

402 Izdatki za blago in storitve 500.515 € 

Obrazložitev podskupine 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za 
opravljene storitve. Sem spadajo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter 
izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne 
in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne 
opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na 
njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz 
naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, sejnine svetnikov, članarine, 
plačila poštnin in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in plačila komunalnih storitev 
itd. 

403 Plačila domačih obresti 10.000 € 

Obrazložitev podskupine 

Plačilo obresti v višini 10.000,00 evrov je namenjeno odplačevanju obresti od najetega 
dolgoročnega kredita pri poslovni banki najet v letu 2021. 

409 Rezerve 31.365 € 

Obrazložitev podskupine 

Izdatki v skupini kontov 409 so namenjeni oblikovanju rezerv. Zajemajo proračunsko rezervo,  
splošno proračunsko rezervacijo in druge tudi rezervacije. 

Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 31.364,53 evrov (v 
skladu z 2.odstavkom 42.člena ZOF), izločitev v splošno proračunsko rezervo v letu 2022 ni 
planirana, ker obstoječa rezerva izpolnjuje zakonsko obvezo. 

41 TEKOČI TRANSFERI 501.101 € 

Obrazložitev skupine 

Tekoči transferi skupine kontov 41 vključujejo naslednje podskupine kontov: 

410 - Subvencije 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

410 Subvencije 29.783 € 

Obrazložitev podskupine 

Vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, za subvencioniranje  cen  
komunalnih  storitev.  Za  subvencioniranje  cen  komunalnih  storitev  je  predvidenih  skupaj 
29.783,16 evrov (po sklepu občinskega sveta). 
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 343.183 € 

Obrazložitev podskupine 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo 
posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa 
delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi 
za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh  sredstev  plačniku  ne  opravljajo  nikakršnih  
storitev,  oziroma  ne  nudijo  nikakršnega  nadomestila.   Transferi te skupine zajemajo sredstva 
za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, 
oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in 
drugih transferov. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.543 € 

Obrazložitev podskupine 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, 
pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih 
cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. 
Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva, zveze, združenja in 
podobno. 

413 Drugi tekoči domači transferi 109.592 € 

Obrazložitev podskupine 

Zajemajo tekoče transfere občinam,  tekoče transfere v sklad socialnega zavarovanja, tekoče 
transfere v javne sklade, tekoče transfere v javne zavode in tekoča plačila drugim izvajalcem, ki 
opravljajo javno službo, ki niso posredni proračunski uporabniki. 

V sklopu tekočih transferov občinam so planirani izdatki za Skupno občinsko upravo občin v 
Spodnjem Podravju v višini 23.195,37 evrov. 

V sklopu tekočih transferov v sklad socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje 
zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje 
brezposelnih oseb v višini 16.704,00 evrov. 

V tekočih transferih v javne sklade je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti - izpostava Ptuj v višini 400,00 evrov. 

Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na področju predšolske 
vzgoje, šolstva, kulture in športa. V proračunu 2022 je za ta namen planiranih 68.051,42 evrov . 

Za tekoče transfere drugim izvajalcem javnih služb (Zasebna glasbena šola, mrliško pregledna 
služba)  je v rebalansu namenjenih 1.240,89 evrov. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 769.487 € 

Obrazložitev skupine 

Investicijski odhodki skupine kontov 42 vključujejo naslednje podskupine kontov: 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 769.487 € 

Obrazložitev podskupine 

Skupina kontov 420 vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, 
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav in je planirana  višini 
769.486,71 evrov. 

Največji delež odhodkov znaša Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v skupni višini 
700.782,48 evrov, nato ji sledijo nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 25.019,72 evrov, 
Nakup opreme v višini 23.500,00 evrov, Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 17.184,51 evrov in Nakup 
nematerialnega premoženja v višini 3.000,00 evrov. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 14.261 € 

Obrazložitev skupine 

Investicijski transferi skupine kontov 43 vključujejo naslednje podskupine kontov: 

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

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 9.500 € 

Obrazložitev podskupine 

Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki na skupini 431 
smo planirali v skupni višini 9.500,00 evrov, in sicer za investicijske transferje posameznikom in 
zasebnikom v višini 7.000 evrov (sofinanciranje malih čistilnih naprav in obnova kulturnih 
spomenikov -kapele, znamenja) ter za investicijske transferje drugim izvajalcem javnih služb, ki 
niso posredni proračunski porabniki pa 2.500,00 evrov (nakup opreme iz prejetih sredstev požarne 
takse). 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.761 € 

Obrazložitev podskupine 

Investicijski transfer proračunskim uporabnikom so namenjeni za investicije katere izvajajo javni 
zavodi (šole, vrtci, zdravstveni dom, gimnazija ...) v planirani višini 4.761,00 evrov (sofinanciranje 
urgentnega centra Ptuj) na osnovi sklenjene pogodbe. 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.784.769 €  

Obrazložitev razredov 

Prejemki in drugi prihodki zajemajo: 

- 70 Davčni prihodki (700- Davek na dohodek in dobiček, 703- Davki na premoženje, 704- Domači 
davki na blago in storitve, 706- Drugi davki in prispevki). 

- 71 Nedavčni prihodki (710- Udeležba na dobičku in dodatki od premoženja, 711- Takse in 
pristojbine, 712- Globe in druge denarne kazni, 714- Drugi nedavčni prihodki). 

- 72 Kapitalski prihodki (720- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev, 722- Prihodki od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih sredstev). 

- 74 Transferni prihodki (740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij). 
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70 DAVČNI PRIHODKI 1.059.504 € 

Obrazložitev skupine 

Davčni prihodki skupine kontov 70 vključujejo naslednje podskupine kontov: 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

703 - Davki na premoženje 

704 - Domači davki na blago in storitve 

700 Davki na dohodek in dobiček 976.201 € 

Obrazložitev podskupine 

Davki na dohodek in dobiček zajemajo dohodnino - občinski vir. Dohodnina je v skladu s 6. 
členom Zakona o financiranju občin vir financiranja nalog občin. 

703 Davki na premoženje 63.795 € 

Obrazložitev podskupine 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in 
nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali 
ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki zaradi spremembe lastništva nad premoženjem zaradi 
dedovanja, daril in drugih transakcij. 

 

Davki na premoženje so planirani v skupni višini 63.795,00 evrov. Od tega znašajo davki na 
nepremičnine - konto 7030 skupaj 57.295 evrov, davki na premičnine - konto 7031 skupaj 200 
evrov, davki na dediščine in darila - konto  7032  skupaj 1.100,00  evrov  in  davki   na   promet   
nepremičnin   in  na finančno premoženje - konto 7033 skupaj 5.200,00 evrov. 

V davkih na nepremičnine - konto 7030 predstavlja največji delež nadomestilo za  uporabo  
stavbnega  zemljišča  v  znesku 56.177,00 evrov. Zamudne obresti  od  nadomestila  za  uporabo  
stavbnega  zemljišča  so  predvidene  v  višini 300,00 evrov, davek od premoženja od stavb v višini 
800,00 evrov in davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 17 evrov ter 
zamudne obresti od davkov na nepremičnine v višini 1,00 evro. 

Davek na premičnine - konto 7031 predstavlja davek na vodna plovila, ki je predviden v višini 200 
evrov.  

Davke na dediščine in darila - konto 7032 zajema davek na dediščine in darila v višini 1.000,00 
evrov in zamudne obresti od tega davka v višini 100,00 evrov. 

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje - konto 7033 so sestavljeni iz davka na 
promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 200,00 evrov ter fizičnih oseb v višini 5000,00 evrov. 

704 Domači davki na blago in storitve 19.508 € 

Obrazložitev podskupine 

V to skupino davkov sodita: konto 7044 Davki na posebne storitve, ki zajema davek na dobitke od 
iger na srečo in konto 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kateri zajemajo okoljske 
dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, občinske takse in pristojbine 
za vzdrževanje gozdnih cest. 
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Davki na posebne storitve - konto 7044 zajema davek na odbitke od iger na srečo, ki je planiran v 
višini 50,00 evrov, medtem ko so Drugi davki na uporabo blaga in storitev - konto 7047 planirani 
v skupni višini 19.458,27 evrov. Največji delež predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 18.133,27 evrov, sledijo občinske takse v 
višini1.000,00 evrov, manjši delež pa predstavlja pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 
325,00 evrov. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 107.511 € 

Obrazložitev skupine 

Nedavčni prihodki skupine kontov 71 vključujejo naslednje podskupine kontov: 

710 - Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja 

711 - Takse in pristojbine 

712 - Globe in druge denarne kazni 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 76.845 € 

Obrazložitev podskupine 

Prihodki iz naslova 710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo prihodke iz 
naslova prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki ter 
prihodke od premoženja. 

 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki konto 7100 so 
planirani v višini 180,00 evrov. 

 

Največji delež prihodkov v skupini prihodki od premoženja konto 7103, kateri so planirani v 
skupni višini 76.665,43 evrov predstavlja najemnina za oddajo komunalne infrastrukture v najem 
izvajalcu gospodarske javne službe (vodovod, kanalizacije, čistilne naprave, ravnanje z odpadki) 
v skupni višini 57.175,00 evrov. Sledijo prihodki od najemnin za poslovne prostore 9.200,00 evrov 
(dvorana, telovadnica, zdravstveni dom, veža), prihodki od najemnin grobnih prostorov v višini 
7.840,43 evrov, prihodki od zakupnin 1.500,00 evrov in prihodki od podeljenih koncesij v višini 
950 evrov. 

711 Takse in pristojbine 1.785 € 

Obrazložitev podskupine 

V to skupino se uvrščajo tiste vrste prihodkov iz naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo 
odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah 
za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.  

 

V skladu z 28. členom ZUT so vsa potrdila, ki jih izdajajo upravni organi na podlagi uradnih 
evidenc oproščena plačila upravne takse. Prav tako so v skladu z 32. členom GZ projektni in drugi 
pogoji ter soglasja oproščeni plačila upravnih taks.  

Prihodki iz tega naslova so planirani v višini 1.785,00 evrov. 
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712 Globe in druge denarne kazni 600 € 

Obrazložitev podskupine 

V to skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in 
prekrškov po različnih zakonih. 

 

Globe in druge denarne kazni konto 7120  zajema podkonto nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo prostora in je planiran v višini 600,00 evrov. 

714 Drugi nedavčni prihodki 28.281 € 

Obrazložitev podskupine 

Drugi nedavčni prihodki skupina 714 so planirani v višini 28.280,87 evrov. Največji delež 
predstavljajo prihodki na kontu komunalnega prispevka (ceste, vodovod, kanalizacije, javne 
površine, javna razsvetljava) v višini 20.000,00 evrov, sledijo prispevki in doplačila občanov za 
izvajanje določenih programov tekočega značaja v skupni višini 7.600 evrov (4.000,00 evrov za 
akcijo "evro na evro" in 3.600,00 evrov sofinanciranje ZPIZ-a za družinske pomočnike), drugi 
izredni nedavčni prihodki v višini 580,87 evrov in drugi nedavčni prihodki v planirani višini 
100,00 evrov 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 617.753 € 

Obrazložitev skupine 

Transferni prihodki skupine kontov 74 vključujejo naslednje podskupine kontov: 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 617.753 € 

Obrazložitev podskupine 

V to skupino prihodkov 740 spadajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja 
prejme iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna in proračunov lokalnih 
skupnosti,.. 

Tovrstni prihodki niso izvirni javno finančni prihodki, pač pa predstavljajo transfere sredstev iz 
drugih blagajn javnega financiranja. 

Skupaj so prihodki skupine 740 planirani v višini 617.753,07 evrov, od tega: 617.253,07 evrov iz 
državnega  proračuna in  500,00 evrov iz proračunov občin. 

Iz državnega proračuna so planirana sredstva za naslednje namene:  

za investicije v višini  597.557,41 evra, in sicer:  po 23. členu ZFO-1 v višini 76.000,00 evrov, za 
prizidek k OŠ in vrtcu 25.000,00 evrov, za izgradnjo kolesarskih poti 260.216,06 evrov, 
sofinanciranje dogradnje igrišča v višini 5.000,00 evrov, program LAS v višini 5.752,89 in drugih 
možnih razpisov v višini 223.088,47 evra ter sredstva požarne takse v višini 2.500,00 evrov; 

za tekočo porabo v višini 19.695,66 evrov (sofinanciranje javnih del,  družinskih pomočnikov, 
skupne občinske uprave in za gozdne ceste). 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov konto 7401 so planirani  v višini 500,00 evrov (prihodki 
iz delitvene bilance občine Ptuj). 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 2 2 4 . 8 5 0  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA 351.150 €  

Obrazložitev razredov 

Račun financiranja zajema: 

- 50 Zadolževanje (Domače zadolževanje). 

- 55 Odplačilo dolga (Odplačilo domačega dolga). 

50 ZADOLŽEVANJE 288.000 € 

Obrazložitev skupine 

Zadolževanje skupine kontov 50 vključuje naslednjo podskupino kontov: 

500 - Domače zadolževanje 

500 Domače zadolževanje 288.000 € 

Obrazložitev podskupine 

V letu 2022 je planirano zadolževanje v skupni višini 288.000,00 evrov, in sicer brezobrestno pri 
državnem proračunu v višini 38.000,00 evrov in 250.000,00 evrov pri poslovni banki. 

55 ODPLAČILA DOLGA 63.150 € 

Obrazložitev skupine 

Odplačila dolga skupine kontov 55 vključuje naslednjo podskupino kontov: 

550 - Odplačilo domačega dolga 

550 Odplačila domačega dolga 63.150 € 

Obrazložitev podskupine 

Izdatki v skupini konto 550 so planirani za odplačilo glavnic za najete brezobrestne kredite pri 
državnem proračunu v preteklih letih v skupni 

višini 23.150,29 evrov in odplačilo dolgoročnih kreditov pri poslovni banki najet v letu 2021 v 
višini 40.000,00 evrov. 
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II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -
2 . 0 0 9 . 6 1 8  €  

1000 OBČINSKI SVET 47.603 € 

01 POLITIČNI SISTEM 18.318 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 
(občinski svet, župan, podžupan). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev, 
morebitnih referendumov, ipd. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri občinski volilni 
komisiji predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini 
Trnovska vas 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 18.318 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: občinskega sveta, župana in podžupanov. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 
funkcionarji. Zakonodaja in pristojnosti iz naslova področja lokalne samouprave občinskemu 
svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s področja sprejemanja in izvajanja novih predpisov. 
Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalne skupnosti je, da 
skupaj z delovnimi telesi in komisijami izvaja oz. uresničuje letni program. 

 

Dolgoročni cilj župana in podžupanov je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru 
političnega sistema. 

 

Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanoma v proračunskem letu so izvajanje 
načrtovanih  aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanoma v proračunskem letu so izvajanje 
načrtovanih  aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov,  

01019003 - Dejavnost županov in podžupanov 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 18.318 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta zajema: stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije), stroške sej občinskega sveta, odborov, komisij materialni stroški občinskega sveta, 
odborov in komisij in financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o enakih možnostih žensk in 
moških, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni 
kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Trnovska vas, 
Zakon o javnih financah, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, 
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri 
upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite 
in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri 
odločanju. 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, delovnih teles in komisij. 

1001001 Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij 15.058 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin svetnikom občinskega sveta v skladu s Pravilnikom  
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1001002 Drugi materialni stroški občinskega sveta, odborov, komisij 1.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo 
gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa ter  stroški reprezentance in drugi materialne 
stroški. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1001003 Financiranje političnih strank 1.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje političnih strank je v skladu s Sklepom občinskega sveta, glede na število prejetih 
glasov na lokalnih volitvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Število prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah in vrednost po glasu, ki jo s sklepom določi 
občinski svet. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 19.610 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti  ni dokumentov 
dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od 
potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje 
pogojev za višji nivo občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 19.610 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo 
protokolarnih storitev in promocijo občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače javnosti  

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 9.010 € 

Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti zajema: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, 
nakup zastav, (občinske, državne in EU) in vzdrževanje spletne strani. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Trnovski zvon", Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilu stroškov. 

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

Dolgoročni cilj je obveščena oziroma informirana javnost 

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

Ažurno izvajanje informiranja. 

1004001 Stroški objav občinskih predpisov 2.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v različnih 
primerih, ko so potrebna razna obvestila za določeni namen - Uradni vestnik Občine Trnovska vas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1004004 Stroški internetne strani občine 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trnovska vas skrbi za obveščanje o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. 
Vsebina so informacije vseh vrst (vesti, obvestila, sporočila), ki se razširjajo z namenom 
obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, 
delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote Ptuj, obveščanje o 
kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditev društev. Občina je dolžna imeti 
na internetni strani tudi katalog informacij javnega značaja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1004006 Stroški izdelave in nabave simbolov občine 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih 
zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in 
prireditvah ter izdelavo grbov, ki so potrebni za prepoznavnost občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.600 € 

Opis podprograma 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri 
prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in 
državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o  lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

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

Zagotavljane pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju. 

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

Racionalno gospodarjene s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da  protokolarni dogodki ostanejo 
na določenem nivoju. 

1004002 Stroški občinskega praznika 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku. Izvajanje 
protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1004007 Sofinanciranje kmečkega praznika 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvijo Kmečki praznik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.215 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za delovanje združenja občin ter drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve v zvezi s povezovanjem  občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 
predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 
odvisna od  dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo 
skupnega nastopanja in delovanja. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0603 - Dejavnost občinske uprave 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 215 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 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). 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo 
skupnega nastopanja in delovanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 215 € 

Opis podprograma 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne 
samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o  lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah,  Zakon o spodbujanju skladnega  
regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah. 

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave. Kazalci: 
uspešno izvedeni naloge in cilji. 

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

Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih 
predlogov. 

1006001 Financiranje skupnosti občin 215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za članarino Skupnosti občin Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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0603 Dejavnost občinske uprave 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Opis glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi 
sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 1.000 € 

Opis podprograma 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: 
tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije 
v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 
javnem naročanju 

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

Dolgoročni cilji: ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, zagotovitev normalnih 
pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovanje premoženja. Kazalci: zvišanje vrednosti 
nepremičnin, zadovoljstvo strank. 

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

Letni izvedbeni cilji: vzdrževana oprema in prostori, dobava električne energije in energije za 
ogrevanje, dobava vode in odvoz odpadkov, varovanje stavbe. Kazalci: zvišanje vrednosti 
nepremičnin, zadovoljstvo strank. 

1006002 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe OS 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup računalnika za potrebe občinskega sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.475 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v 
občini. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja 
sistema vzgoje in izobraževanja,  zagotavljanje javne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.475 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni cilj je zagotavljanje prometne varnosti šoloobveznih otrok in drugih udeležencev v 
prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 1.475 € 

Opis podprograma 

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa,  Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti. 

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost. 

1008001 Svet za preventivo v cestnem prometu 775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SPVC Trnovska vas koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa 
na ravni občine predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in 
obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij 
in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sodeluje z osnovnimi 
in srednjimi šolami ter vrtci na področju občine. Sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu RS in Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin v regiji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

1008002 Izobraževanja in tekmovanja iz prometne varnosti 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje izobraževanja in tekmovanja 
stroškov Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu - Kolesarček 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocena odhodkov na podlagi predvidenih potreb. 

14 GOSPODARSTVO 500 € 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Slovenije, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
naslednjo finančno perspektivo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 
okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 
tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 
okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 
tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti 

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 
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14039001 Promocija občine 500 € 

Opis podprograma 

14039001 Promocija občine: sofinanciranje programa, razvoj turistične infrastrukture (turistični 
znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti 

Zakonske in druge pravne podlage 

Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 
Zakon o lokalni samoupravi 

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

Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, spodbujanje lokalnega 
prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma. 

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

Večji obisk domačih in tujih turistov. Kazalci: število turistov. 

1014001 Promocija občine 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva za promocijo oz. prepoznavnost Občine Trnovska vas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.485 € 

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 in 
druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, Zakon o zavodih, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje dediščine (nepremična in premična kulturna dediščina), financiranje javnih zavodov, 
javnih kulturnih programov, delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, finančna podpora za razvoj športa. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 Programi v kulturi 

1803 Programi v kulturi 6.485 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško 
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge 
programe v kulturi. V proračunu Občine Trnovska vas so zagotovljena sredstva za financiranje 
javnih zavodov, javnih kulturnih programov in delovanje območne izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti. 
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Opis glavnega programa 

Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in 
zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število in 
obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v javnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 6.485 € 

Opis podprograma 

Mediji in avdiovizualna kultura zajema  stroške  priprave  in  izdaje  lokalnega  časopisa 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Odlok o izdajateljstvu 
javnega glasila “Trnovski zvon“ 

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

 

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

Cilji so zagotavljati pogoje za izdajo glasila "Trnovski zvon" 

1018001 Stroški občinskega časopisa 6.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za tiskanje in oblikovanje občinskega glasila ter za stroške urednice in 
stroške lektoriranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

2000 NADZORNI ODBOR 3.353 € 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.353 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 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 

Sredstva za delovanje nadzornega odbora se zagotavljajo v skladu s programom dela nadzornega 
odbora. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje  sredstev za delovanje nadzornega odbora. 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske 
in fiskalne administracije v občini Trnovska vas. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 3.353 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 
To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Trnovska vas. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost 
ravnanja s  pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati 
zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Nadzorni odbor sprejme program dela za tekoče leto. V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor 
nad razpolaganjem s premoženjem Občine Trnovska vas, nadzoruje namenskost in smotrnost 
porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v 
okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.353 € 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in plačilo 
materialnih stroškov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Trnovska vas, Pravilnik o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

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. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega 
odbora. 

2002001 Nadomestila članom nadzornega odbora 2.532 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora ter 
izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. Nadzorni odbor sestavljajo predsednik 
in dva člana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

2002002 Materialni stroški delovanja nadzornega odbora 822 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje Nadzornega odbora je potrebno zagotoviti sredstva za materialne stroške, kot so 
stroški izobraževanja, službenih poti in podobno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

3000 ŽUPAN 41.097 € 

01 POLITIČNI SISTEM 29.142 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 
(župan, podžupan). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev, 
morebitnih referendumov, ipd. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri občinski volilni 
komisiji predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini 
Trnovska vas 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 29.142 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: občinskega sveta, župana in podžupanov. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski 
funkcionarji. Zakonodaja in pristojnosti iz naslova področja lokalne samouprave občinskemu 
svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s področja sprejemanja in izvajanja novih predpisov. 
Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalne skupnosti je, da 
skupaj z delovnimi telesi in komisijami izvaja oz. uresničuje letni program. 

Dolgoročni cilj župana in podžupanov je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru 
političnega sistema. 

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

Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanoma v proračunskem letu so izvajanje 
načrtovanih  aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanoma v proračunskem letu so izvajanje 
načrtovanih  aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 - Dejavnost županov in podžupanov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 29.142 € 

Opis podprograma 

Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostjo 
(tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Dolgoročni cilj strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske in podžupanske funkcije ter 
zagotavljanje ustavnih pravic občanov. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in 
podžupanov. 

3001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-župan 16.882 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačo za  nepoklicno opravljanje funkcije župana na osnovi veljavne zakonodaje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

3001003 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-podžupan 6.661 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta strošek vključuje povračila in nadomestila podžupana, ki jih ima le-ta na podlagi Pravilnika  o 
plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in veljavne zakonodaje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Predvideni stroški so izračunani na podlagi veljavne zakonodaje. 
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3001004 Druga izplačila materialnih stroškov 349 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva za dnevnice službenih potovanj (seminarji, sestanki,...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

3001006 Stroški objav v medijih 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva za oglaševanje v časopisih ob občinskem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

3001007 Novoletna obdaritev predšolskih otrok 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za obdaritev predšolskih otrok v prednovoletnem času. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

3001008 Srečanje starejših občanov 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina enkrat leno organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Ob tej priložnosti se pripravi 
kulturni program ter manjša pogostitev vseh udeležencev srečanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

3001009 Srečanje odličnjakov 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Srečanje učencev, ki so odlični v vseh letnih osnovne šole ter učencev s posebnimi dosežki. Izvaja 
se izmenično med OŠ Destrnik in podružnično OŠ Trnovska vas, vsako leto v drugi občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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3001010 Valeta OŠ 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč učencem 9. razreda pri organizaciji zaključka osnovne šole - valete. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 10.710 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti  ni dokumentov 
dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od 
potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje 
pogojev za višji nivo občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 10.710 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za , izvedbo 
protokolarnih dogodkov 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo 
protokolarnih storitev in promocijo občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.710 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri 
prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja krajevnih in državnih 
praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Trnovska vas 

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

Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na občinskem in 
krajevnem nivoju 

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih 
dogodkov zadrži na obstoječem nivoju. 

3001005 Izdatki za reprezentanco 8.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo pri reprezentanci 
župana oz. občine. V občini je vedno več dogodkov, ki jih iz drugih postavk ni mogoče financirati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

3004001 Pokroviteljstva ob raznih prireditvah-župan 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo pri reprezentanci 
župana oz. občine. V občini je vedno več prireditev, ki jih iz drugih postavk ni mogoče financirati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 25 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 
preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvojni program občine 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev na primarni ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 25 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe 
spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja 

Opis glavnega programa 

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oziroma zdravega življenjskega sloga 
v zdravem okolju ter izboljšanje duševnega zdravja občank in občanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skrb za zdravo življenje občanov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1706901 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja25 € 

Opis podprograma 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje 
preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, 
predavanja). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju 

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

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oziroma zdravega življenjskega sloga 
v zdravem okolju ter izboljšanje duševnega zdravja občank in občanov. 

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

Glavni letni cilj je spodbujanje zdravega načina življenja občank in občanov. 

3017001 Varuh bolnikovih pravic 25 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju opravljanja funkcije varuha bolnikovih pravic na območju 
Statistične regije Podravje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.220 € 

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 (društvo gospodinj, društvo 
upokojencev,..) 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za naslednjo finančno perspektivo, Nacionalni 
program športa v Republiki Sloveniji ter  Pogodbe za sofinanciranje delovanja društev 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter 
čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s teh področji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 - Programi v kulturi 

1803 Programi v kulturi 1.220 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško 
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge 
programe v kulturi  ipd. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini v sklopu tekočih 
in investicijskih aktivnosti na tem področju. Cilji se bodo izražali tudi z izvedbo občasnih 
prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter 
prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz 
drugih krajev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji so zagotavljati pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture. 

Kazalci: število izvedenih kulturnih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 1.220 € 

Opis podprograma 

Mediji in avdiovizualna kultura zajema sofinanciranje prireditve "Otroci pojejo slovenske pesmi 
in se veselijo" 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

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

Ohraniti to prireditev kot tradicijo v Občini Trnovska vas 

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

izvesti to prireditev enkrat letno 

3018001 Sofinanciranje prireditve "Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo"
 1.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju medobčinskega projekta oziroma prireditve OTROCI 
POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO. Izvajalec je Radio tednik Ptuj, d.o.o. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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4000 OBČINSKA UPRAVA 1.864.199 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.540 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 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 cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske 
in fiskalne administracije v občini Trnovska vas. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike  

0203 Fiskalni nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.540 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje 
stroškov vode in komunalnih storitev, plačilnega prometa, sodnih stroškov, storitve odvetnikov, 
sodnih izvedencev ter druge operativne odhodke. 

Opis glavnega programa 

Redno plačevanje obveznosti 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Redno plačevanje obveznosti 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.540 € 

Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa provizij Uprave 
Republike Slovenije za javna plačila in provizije Banki Slovenije 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog 
Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za 
javna plačila. 

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

Plačane obveznosti do organizacij plačilnega prometa in banke. 

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

Tekoče plačevanje obveznosti do organizacij plačilnega prometa in banke. 
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4002001 Plačila provizij, stroškov 2.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov provizij za pobiranje ekološke dajatve 
KP Ptuj na osnovi sklenjene pogodbe, stroški banke za provizije bančnih storitev - pologi gotovine 
na osnovi sklenjene pogodbe, plačila provizij BS in UJP, plačila negativnih obresti za sredstva na 
računih, ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 9.206 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti  ni dokumentov 
dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od 
potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je hitro in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe 9.206 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja 
z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo 
protokolarnih storitev in promocijo občine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 



 

 36 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 9.206 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema tekoče vzdrževanje in obratovalne 
stroške ZD, urejanje občinskega premoženja, ureditev katastra GJI, vzdrževanje režijskega obrata, 
stroške lokalnega energetskega koncepta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin; Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

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

Zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. 

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

Letni izvedbeni cilj: tekoče in investicijsko vzdrževati stvarno premoženje. 

4004001 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ZD 1.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vzdrževanje zdravstvenega doma v Trnovski vasi, in sicer kurilno olje, 
komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objekta, zavarovalne premije,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4004002 Urejanje občinskega premoženja 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema geodetske storitve, parcelacije, cenitve, sodne stroške, plačilo stroškov kotacije 
na borzi, dajatve na področju odmernih odločb FURS,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4004003 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture 2.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureja se kataster gospodarske javne infrastrukture na področju vodovoda (pogodba s KP Ptuj) in 
urejanje katastra cest (s podjetjem TerrraGIS) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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4004007 Tekoče vzdrževanje Trnovska vas 22 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče vzdrževanje režijskega obrata v Trnovski vasi, in sicer električna energija, 
komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objekta, zavarovalne premije, ... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4004010 Stroški lokalnega energetskega koncepta 2.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izdelavo lokalnega energetskega koncepta in energetskega menedžerja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4004011 Tekoče vzdrževanje Trnovska vas 40 160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za tekoče vzdrževanje Trnovska vas 40 (električna energija in vode). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 230.279 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za delovanje združenja občin ter drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za storitve v zvezi s povezovanjem  občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki 
predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 
odvisna od  dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo 
skupnega nastopanja in delovanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

 0603 - Dejavnost občinske uprave 
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0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 1.441 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 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). 

Opis glavnega programa 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo 
skupnega nastopanja in delovanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.441 € 

Opis podprograma 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska 
zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih 
razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o 
kazenskem postopku, Uredba o upravnem poslovanju. 

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v 
povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih 
članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja 
dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih 
nalog. 

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

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se 
nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih. 

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji. 

4006005 Stroški financiranja ZRS Bistra Ptuj 1.441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se sredstva namenjajo za sofinanciranje ZRS Bistra in projekta 
"Uvajanje mladih v znanost", ki poteka v okviru ZRS Bistra Ptuj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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0603 Dejavnost občinske uprave 228.838 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Opis glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi 
sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 160.856 € 

Opis podprograma 

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in sredstva za skupno občinsko 
upravo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih 
drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih 
uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon 
o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem  upravnem postopku, Zakon o varovanju 
osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in  pravilniki. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev 
naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

4006001 plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 129.894 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres za letni 
dopust, plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur, delovne uspešnosti ter povračilo prevozov na 
delo in prehrane med delom delavcev občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Predvideni stroški so izračunani na podlagi veljavne zakonodaje. 
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4006002 materialni stroški delovanja občinske uprave 7.892 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so 
potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, poštnine, 
strokovne literature, drobni inventar, strokovna izobraževanja,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4006004 Sredstva za skupno občinsko upravo 22.420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje je ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne 
občinske uprave s strani občin ustanoviteljic. Zajema vrsto področij dela kot so: občinski 
prostorski in podrobni prostorski načrt, občinske inšpekcijske službe, redarstvo, varstvo okolja, 
notranja revizija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Predvideni stroški dela so izračunani na podlagi veljavne zakonodaje. 

4006007 Praksa dijakov in študentov 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dijakom in študentom, ki opravljajo obvezno prakso, se izplača nagrada ter povrnejo prevozni 
stroški in malica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 67.982 € 

Opis podprograma 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: 
tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije 
v upravne prostore, nakup opreme, tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 
javnem naročanju. 

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

Dolgoročni cilji: ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin, zagotovitev normalnih 
pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovanje premoženja. Kazalci: zvišanje vrednosti 
nepremičnin, zadovoljstvo strank. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava, dobava 
električne energije in energije za ogrevanje, dobava vode in odvoz odpadkov, varovanje stavbe. 
Kazalci: zvišanje vrednosti nepremičnin, zadovoljstvo strank. 

4006003 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški stavbe občine 28.222 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokritje stroška tekočega vzdrževanja objekta v lasti občine: čistilni 
material, varovanje objekta, drobni inventar, električna energija, zavarovalne premije za objekt,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe občinske uprave17.000 
€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za sprotne potrebe delovanja občinske uprave - menjave dotrajane opreme, 
predvsem pa za posodabljanje računalniške opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4006009 Nakup opreme za delovanje občinskih in javnih delavcev 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja  sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe 
občinske uprave in javnih delavcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4006010 Sanacija zgradbe občine, Trnovska vas 42 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sanacija občinske zgradbe - sanacija notranjih prostorov (pleskanje, brušenje tal), sanacija WC 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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4006011 Tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev občinske uprave in javnih 
delavcev 6.260 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev (za poltovornjaka in traktor) gorivo, 
mazila, vzdrževanje in popravilo vozil, razni deli za vozila, zavarovalne premije,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 25.025 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za 
posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. 
Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi naše občine pa se znotraj sistema nacionalne varnosti 
nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja 
občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer 
(tako imenovana civilna obramba). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem 
področju je pomembno omeniti naslednje dokumente: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije in Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 25.025 € 

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 požarom 

Opis glavnega programa 

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti in 
opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na 
nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in enote 
civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.700 € 

Opis podprograma 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in 
usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, organiziranje, razvijanje in vodenje 
osebne in vzajemne zaščite, in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih 
nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki 
bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom 
na preventivi. 

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju. 

4007001 Stroški delovanja civilne zaščite 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za štab civilne zaščite se predvidijo sredstva za kilometrine, udeležbo na seminarjih in drugi 
operativni odhodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4007006 Elementarne nesreče in izredni dogodki 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V primeru večje elementarne nesreče se zagotovijo sredstva za reševanje in ublažitev posledic 
nesreče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 19.325 € 

Opis podprograma 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja 
organov, enot in služb civilne zaščite, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil 
in gasilske opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki 
bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom 
na preventivi. 

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

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju. 

4007002 Financiranje požarne varnosti v občini 6.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina za požarno varnost v občini namenja sredstva za delovanje Prostovoljnega gasilskega 
društva Biš in medobčinske gasilske zveze Trnovska vas-Vitomarci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4007004 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina namenja sredstva za dograditev gasilskega doma za namene shranjevanje gasilske opreme 
za gasilce PGD Biš. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4007005 Nakup opreme za področje požarne varnosti 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup opreme za požarno varnost. Sredstva se nakažejo PGD Biš za nabavo potrebne opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4007009 Gasilska tekmovanja 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za gasilske desetine, ki se udeležujejo tekmovanj v občini ali medobčinskih tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 



 

 45 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.307 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov 
na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne 
storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020;  

Pravilnik o državnih pomočeh, ki ureja področje financiranja državnih pomoči. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 - Gozdarstvo 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 34.607 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne 
ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pospeševanje in razvoj kmetijstva, razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi 
kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 33.107 € 

Opis podprograma 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na  podeželju, 
urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih  
dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu 
povezovanju (društva, zveze). Podprogram zajema tudi ukrepe in vlaganja v naravne vire in 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o divjadi in lovstvu. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega  
in socialnega položaja prebivalcev na podeželju ter vlaganja v naravne vire in trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega  in socialnega 
položaja prebivalcev na podeželju. 

4011002 Tekoče vzdrževanje poljskih poti 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena sredstva za financiranje oziroma gramoziranje poljskih poti,  

ki jih je v občini 51,4  km. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4011003 Razvojni program podeželja-LAS 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Članarina za LAS bogastvo podeželja v Ptuju. Če občina ni včlanjena v enega od LAS se ne more 
prijavljati na razpise za sofinancerska sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4011012 Tekoče vzdrževanje večnamenske dvorane 12.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje dvorane in sicer: 

- čistilni materiala in storitve, 

- poraba goriv za ogrevanje, 

- električna energija, 

- voda in komunalne storitve, 

- odvoz smeti, 

. vzdrževanje objekta-pleskanje zunanje severne stene, 

- nepredvideni odhodki ter 

- nakup drobnega inventarja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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4011018 Tekoče vzdrževanje in stroški otoka krožnega krožišča 480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški za krožišče v centru občine Trnovska vas zajemajo vodo, morebitne zasaditve in zaščitna 
sredstva za rastline. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4011020 Promocijsko gradivo na Simoničevi domačiji 8.257 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za promocijsko gradivo namenjeno obiskovalcem in turistom. Izdelalo in nabavilo se bo preko 
razpisa pri LAS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 1.500 € 

Opis podprograma 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu (premije), obramba pred 
točo 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sistemu obrambe pred točo, Odlok o določitvi območjih na katerih se organizira obramba 
pred točo, Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in varnostnih ukrepih za delovanje sistema 
obrambe pred točo. 

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

Dolgoročni cilj je zmanjševanje posledic naravnih nesreč v kmetijstvu 

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

Učinkovita obramba pred točo s ničelnimi posledicami v kmetijstvu 

4011005 Obramba pred točo 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trnovska vas prispeva sredstva na osnovi podpisane Pogodbe med Občino Trnovska vas 
in  Športnim društvom Letalski center Maribor  za obrambo pred točo. Predmet pogodbe je 
izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanja posipanja točnonosnih oblakov s srebrovim jodidom na 
območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih 
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Opis glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali; zmanjšati število zapuščenih živali v občini. 

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 200 € 

Opis podprograma 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sredstva za zatiranje škodljivih rastlin (embrozija), 
ureditev varstva za zapuščene živali 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, 
Zakon o lokalni samoupravi 

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

Zagotavljanje zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, učinkovita 
zaščita pred nevarnimi oz. škodljivimi rastlinami. 

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

Zagotavljanje zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, učinkovita 
zaščita pred nevarnimi oz. škodljivimi rastlinami. 

4011009 Financiranje varstva rastlin in živali 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje varstva zapuščenih živali in preventivni ukrepi pri varstvu rastlin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1104 Gozdarstvo 500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture. 
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Opis glavnega programa 

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo 
gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdnih cest). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 500 € 

Opis podprograma 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih 
cest in druge gozdne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. 

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

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdno 
gospodarskimi načrti. 

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

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest. 

4011001 Tekoče vzdrževanje gozdnih poti 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina po pogodbi med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove 
Slovenije in Občino Trnovska vas vzdržuje gozdno cesto ČRMLJA - ČRMELJSKI LESI GC 
120772. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 829.430 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
zajema področje 

cestnega prometa in infrastrukture ter telekomunikacij. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju razvoja telekomunikacij so: 
Nacionalna strategija za 

razvoj elektronskih komunikacij, Strategija za razvoj širokopasovnih omrežij v RS, Strategija za 
prehod na digitalno 
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radiodifuzijo ter druge z elektronskimi komunikacijami povezane strategije, Resolucija o 
nacionalnih razvojnih 

projektih za obdobje 2007-2023, Partnerski sporazum in Operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020, Slovenska strategija pametne specializacije. 

Dolgoročni dokumenti s področja prometa in prometne infrastrukture: Zakon o cestah, Zakon o 
pravilih cestnega 

prometa, Zakon o voznikih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi 

objektov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj na področju razvoja telekomunikacij na lokalni ravni Občine Trnovska vas je, da 
mora širokopasovna 

infrastruktura omogočati širokopasovni dostop vsem prebivalcem območja Občine Trnovska vas 
na območju belih lis. 

Dolgoročni cilji s področja prometa in prometne infrastrukture: Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni 

opremi na javnih cestah in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih 

cest, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti, Odlok o občinskih cestah na 
območju občine Trnovska vas. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 829.430 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega 
prometa, cestno razsvetljavo. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev 
poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje prometne varnosti; povečanje prehodnosti občinskih cest, zlasti v zimskem času; 
zmanjšanje stroškov vzdrževanja moderniziranih cest (predvsem krpanje lukenj na cestišču na 
spomlad zaradi delovanja zimskih razmer), bankin, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov. 

Kazalci: urejenost cestne infrastrukture (dolžine obnovljenih bankin, naprav za odvodnjavanje, 
brežin in nasipov); 

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 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 129.100 € 

Opis podprograma 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje 
lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne 
ograje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (ZJC), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu 
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za 
kategorizacijo javnih cest. 

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev 
poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer. 

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem 
času. 

4013001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 40.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tu so stroški za tekoče vzdrževanje lokalnih cest. Vzdrževanje se izvaja preko režijskega obrata, 
delno pa z zunanjimi izvajalci, kjer gre za večje posege ali asfaltiranje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013002 Tekoče vzdrževanje javnih poti 41.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tu so stroški za tekoče vzdrževanje javnih poti. Vzdrževanje se izvaja preko režijskega obrata, 
delno pa z zunanjimi izvajalci, kjer gre za večje posege ali asfaltiranje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013007 Vzdrževanje opreme za občinske ceste 2.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker občina izvaja vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti rabi za svoje izvajanje opremo, prevozna 
sredstva, gorivo... 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013016 Zimska služba na LC in JP 25.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje zimske službe rabimo posipni material (pesek, sol) in sredstva za plačilo zunanjih 
izvajalcev pluženja in posipavanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013021 Košnja trave ob JP in LC 16.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za košnjo trave ob občinskih cestah za 2 košnji letno oziroma glede na 
intenzivnost vegetacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013036 Zavarovanje odgovornosti-ceste 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavarovalna premija za zavarovanje odgovornosti na občinskih cestah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013044 Sanacija nepredvidenih dogodkov 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nepredvidene stroške po priporočilu revizijske službe, to so razne 
poškodbe ali plačilo odškodnin... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 656.530 € 

Opis podprograma 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne 
ograje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih 
cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih 
cest. 

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

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja 
prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer. 

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

Glavni letni cilj je izvedba modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest po Načrtu 
razvojnih programov, ki so planirani v proračunu za tekoče leto. Kazalci: število obnovljenih, 
moderniziranih in novozgrajenih cest. 

4013054 JP Trnovska vas-novo stanovanjsko naselje 8.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Modernizacija ceste, ki zajema gradnjo dela ceste predvsem izkop zemlje in gramoziranje. Cesta 
se bo dokončala ko bo zgrajeno naselje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi projektantskih popisov. 

4013057 Kolesarska steza Trnovska vas-Drbetinci 374.173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je zgraditi kolesarsko stezo Trnovska vas-Drbetinci za ne motorizirana vozila, ki 
bo namenjena kolesarjem in pešcem. 

V izdelavi je investicijska in projektna dokumentacija za omenjeno kolesarsko stezo. Izdelana je 
IDZ, pripravlja se PZI, na območju  ORP Slovenske Gorice, ki povezuje občine Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas.  

Cilj projekta je izboljšati cestno infrastrukturo in zgraditi kolesarsko stezo zaradi zagotavljanja 
večje varnosti kolesarjev in pešcev. 

Izvedba bo sofinancirana iz evropskih kohezijskih sredstev do leta 2023, v okviru dogovora za 
razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti. 

Celotno območje ORP Slovenske gorice se prekriva z državno kolesarsko mrežo, oziroma 
konkretno z D1 (MP Šentilj-Mb-LJ-KP) in G18 (MB-Lenart-Sv. Jurij). Delno tudi s kolesarskimi 
mrežami v sklopu LAS-a. Občina Trnovska vas se povezuje na omenjeno kolesarsko stezo s traso 
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od Trnovec (konec naše kolesarske steze) do Drbetincev ob lokalni cesti do meje občine Sveti 
Andraž v dolžini okrog 2,4 km. 

V letu 2022 bi se naj končala gradnja omenjene steze. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izhodišča za izračun temeljijo na projektantskih popisih. 

4013059 Nepredvideni odhodki za kolesarsko stezo Trnovska vas -Drbetinci6.300 
€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi tega, ker morajo imeti občine, ki so vključene v kolesarske steze vrednostno in poimensko 
potrjeni DIIP, pri tem pa se pojavljajo neka dela, ki niso bila predvidena na tej kolesarski stezi, 
zato jih bomo realizirali preko te postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Ocenjena vrednost. 

4013065 Rekonstrukcija LC 203211 Zavrh - Sovjak 110.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen je preplastitev ceste zaradi dotrajanosti asfaltne prevleke in preozke ceste. Dela se bodo 
izvedla v dveh fazah, prva faza se bo izvedla v dolžini 550m v letu 202, druga faza je predvidena 
v letu 2023 in se bo izvedla do meje z občino Lenart. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Predračuni temeljijo na projektantskih popisih, ki so ocene. 

4013066 Modernizacija JP 560733 Bišečki Vrh -Muršec Silvo 80.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedel se bo izkop zemljine in poravnava spodnjega ustroja vozišča, navoz zgornjega ustroja z 
utrditvijo do ustrezne trdnosti v širini 3 m, utrdile se bodo bankine v širini 0,7 m. Izvedlo se bo 
ustrezno odvodnjavanje, prav tako je potrebno urediti zemljišča in prenesti v javno dobro. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izhodišča za vrednost projekta temeljijo na projektantskih popisih. 
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4013067 Modernizacija JP 560861 Biš - Petrič 76.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedel se bo izkop zemljine in poravnava spodnjega ustroja vozišča, navoz zgornjega ustroja z 
utrditvijo do ustrezne trdnosti v širini 3 m, utrdile se bodo bankine v širini 0,7 m. Izvedlo se bo 
ustrezno odvodnjavanje, prav tako je potrebno urediti zemljišča in prenesti v javno dobro. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Vrednost projekta temelji na projektantskih popisih. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 800 € 

Opis podprograma 

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst 
avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (ZJC), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu 
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za 
kategorizacijo javnih cest. 

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

Dolgoročni cilji so izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za 
izboljšanje prometne varnosti - izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se 
zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti. 

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

Letni cilji:- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav. Kazalci: število novo 
postavljenih in posodobljenih prometnih znakov. 

4013005 Banka cestnih podatkov 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letni stroške za vzdrževanje banke cestnih podatkov in oddajo podatkov na Ministrstvo za 
infrastrukturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013040 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavarovalne premije in čiščenje avtobusnih postajališč.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

13029004 Cestna razsvetljava 43.000 € 

Opis podprograma 

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih 
cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih 
cest. 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. list RS št. 81/07, 109/07, 62/10 in 
46/13) 

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in 
udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne 
energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

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

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti in posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z 
novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in 
ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Kazalci: število zamenjanih žarnic in 
vzdrževanih drogov javne razsvetljave 

4013006 Tekoče vzdrževanje JR 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vzdržuje 245 svetilk javne razsvetljave in namenja sredstva za porabo električne energije 
za javno razsvetljavo. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za novogradnje in zamenjave obstoječe 
zastarele javne razsvetljave ter za vzdrževanje drugih objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4013015 Izgradnja JR 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto gradimo nekaj luči javne razsvetljave v najbolj frekvenčnih mestih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Podrobnejša obrazložitev v NRP IZGRADNJE JAVNE RAZSVETLJAVE. 

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

Računi temeljijo na podlagi predračunov. 
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14 GOSPODARSTVO 500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema, pospeševanje in podporo gospodarskih 
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 
okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 
tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 
okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 
tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti 

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 100 € 

Opis podprograma 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih 
skladov za razvoj malega gospodarstva 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Trnovska vas, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas 

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

Zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v lokalnem okolju. Spodbujanje 
in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in  promocija 
podjetništva 

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

Uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva 
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4014003 Vzpodbujanje in razvoj drobnega gospodarstva 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Drobno gospodarstvo spodbujamo preko tekočih transferjev za sofinanciranje obrestne mere in 
promocije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega 
okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven 
tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039001 Promocija občine 400 € 

Opis podprograma 

14039001 Promocija občine vključuje promocijske aktivnosti občine kot so promocijske 
prireditve, oglaševanje ipd. ter druge promocijske aktivnosti kot so izdajanje zloženk, kart oz. 
promocijskega gradiva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Statut Občine Trnovska vas 

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

Povečati prepoznavnost Občine Trnovska vas kot zanimive, privlačne in varne turistične 
destinacije 

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

Dvig turistične potrošnje 

4014002 Promocijske aktivnosti občine 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Promocijske aktivnosti občine izvajamo preko tekočega vzdrževanja opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 64.283 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o 
okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z 
varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega 
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave kamor seže ali 
bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Podzakonski predpisi s področja 
odpadkov, odpadnih vod. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Operativni program odstranjevanja odpadkov - s ciljem zmanjšanja količin odloženih 
biorazgradljivih odpadkov, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode . 
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Trnovska vas. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 54.283 € 

Opis glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla 
ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali 
človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet 
lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti 
so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi 
v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in 
odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem 
predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega 
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne 
učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za 
doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo 
ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V 
skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s 
sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, 
prevažanje in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi 
ukrepi. Zbiranje, skladiščenje, prevoz in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni 
ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s 
hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive 
vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu 
naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: skladnost z zakonodajo 
in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za 
čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko 
in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost 
proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, 
sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na 
prijazen način obveščanje uporabnikov storitev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v čim boljše zbiranje odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in 
zmanjšanje količine odpadkov, ki bodo šli v obdelavo in na odlagališča. Cilj je tudi zmanjšanje 
črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše 
količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo 
količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov ter njihovo 
zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin, ki se predajo v obdelavo (mešani 
komunalni odpadki). 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 750 € 

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, 
prevažanje in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi 
ukrepi. Zbiranje, skladiščenje, prevoz in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni 
ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s 
hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive 
vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu 
naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: skladnost z zakonodajo 
in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za 
čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko 
in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost 
proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, 
sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na 
prijazen način obveščanje uporabnikov storitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v občini Trnovska vas, Uredba o odpadkih 

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v čim boljše zbiranje odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in 
zmanjšanje količine odpadkov, ki bodo šli v obdelavo in na odlagališča. Cilj je tudi zmanjšanje 
črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše 
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količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo 
količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov ter njihovo 
zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin, ki se predajo v obdelavo (mešani 
komunalni odpadki). 

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in 
vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov 
in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje 
ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov, zbiranje odpadne embalaže od vrat do vrat in 
biološko razgradljivih odpadkov ter predajanje odpadkov v predelavo in ponovno uporabo 
odpadkov. 

4015022 Izgradnja zbirnega centra za odpadke 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vlaga v sklad pri SOU za gradnjo zbirnih centrov, tako kot se je financiral zbirni center v 
naši občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 51.683 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v 
komunalno infrastrukturo s področja odvajanja odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v občini Trnovska vas, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode, Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju občine Trnovska vas . 

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav  preprečiti 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

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

Subvencije malih komunalnih čistilnih naprav. 

4015002 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ČN Trnovska vas 2.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za čistilno napravo v Trnovski vasi se zagotavljajo sredstva za električno energijo za obratovanje 
čistilne naprave, za vodo in tekoče vzdrževanje čistilne naprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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4015010 Kanalizacija Biš (Izgradnja kanalizacije s ČN v Bišu) 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za kanalizacijo BIŠ se predvideva 2 novi priključitvi na kanalizacijski sistem in s tem nakup jaškov 
za priklop na kanalizacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4015018 Tekoče vzdrževanje kanalizacije s črpališči 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so črpališča v Trnovski vasi in sicer - črpališče Vajdič in črpališče Trnovska vas 
50. Za ti črpališči se zagotavlja električna energija in tekoče vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4015021 Subvencioniranje GJS-odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in 
padavinske vode 29.783 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Subvencioniranje cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
po sklepu občinskega sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4015025 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ČN Biš 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena sredstva za električno energijo in obratovalne stroške ČN Biš. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4015026 Sofinanciranje izgradnje malih ČN v občini 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo izvedla javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. 
Prijavijo se lahko investitorji, ki bodo zgradili nove objekte ali z malo komunalno  čistilno napravo 
opremili obstoječe objekte. 



 

 63 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 1.850 € 

Opis podprograma 

Občina vsako leto organizira za izboljšanje stanja okolja čistilno akcijo, katere se vsako leto 
udeleži preko 100 krajanov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

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

 

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

 

4015011 Čistilne akcije 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina organizira čistilno akcijo, ki jo izvede v prvi polovici leta za kar nameni sredstva za odvoz 
smeti, nakup rokavic in vrečk za pobiranje smeti ter zagotovi malico za udeležence čistilne akcije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4015017 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabijo za odvoz smeti pri čistilni akciji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje vodotokov. Občina vsako leto čisti zaradi 
zamuljenosti enega od vodotokov preko koncesionarja VGP Drava Ptuj.. 

Opis glavnega programa 

/ 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje varnosti zaradi poplavljanja. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1549001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.000 € 

Opis podprograma 

Program zajema urejanje vodotokov z čiščenjem zamuljenosti aktivnih vodotokov in njihovo 
vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah. 

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

Povečanje varnosti pred poplavljanjem. 

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

Urejanje vodotokov in njihova pretočnost v primeru neurij. 

4015007 Sanacije vodotokov 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje čiščenja vodotokov v občini predvsem zaradi zamuljenosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izhodišča na katerih temelji izračun je predračun koncesionarja potrjen s strani DRSV, ki se deli 
med občino in DRSV. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 70.530 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST zajema 

prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trnovska vas(Uradni vestnik Občine Trnovska vas, 
št. 4/2013, , Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon 
o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, podzakonski predpisi s področja prostora, oskrbe 
s pitno vodo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta in Priprava prostorskih aktov z vidika 
razvoja prostora in gospodarskih dejavnosti. Operativni program oskrbe s pitno vodo, 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

1603 - Komunalna dejavnost 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 12.094 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 

Opis glavnega programa 

Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov se 
izhaja iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in razpoložljivih finančnih 
sredstev za prihodnja leta. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Po sprejemu sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) je glavni cilj priprava 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), kot nadaljevanje podlag za projekte in 
prilagajanje potrebam razvoja občine Trnovska vas. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 Prostorsko načrtovanje 12.094 € 

Opis podprograma 

Nadaljevalo se bo delo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju 
narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 

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

V skladu z Zakonom o urejanja prostora in Gradbenim zakonom je potrebno prilagoditi in uskladiti 
z novimi predpisi že pričete naloge. Zakonodaja terja prilagajanje novostim, dodatne napore in 
sredstva, določene naloge za doseganje končnih ciljev na področju urejanja prostora pa bo treba 
nadaljevati tudi v prihodnjih letih. 

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

Nadaljevale se bodo v lanskem letu začete aktivnosti za pripravo in sprejem  prostorskih aktov v 
skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju občine Trnovska vas.. V nadaljevanju so po 
posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi 
jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v tekočem letu in naslednjih letih, pri čemer pa ni 
mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv (strokovne 
podlage, pogoji, mnenja in sprejemanje). 

4016012 Prostorsko načrtovanje-Trnovska vas 12.094 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 mora biti zaključeno delo na OPN in sprejete spremembe in dopolnitve tega odloka. 
S spremembami bodo zagotovljene nove možnosti za gradnjo objektov v občini Trnovska vas. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj 
občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja. 

1603 Komunalna dejavnost 48.635 € 

Opis glavnega programa 

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo. Glavno izhodišče programa je 
normativno razporejanje, tako časovno kakor krajevno, ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki 
so namenjene za investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene 
oskrbe s pitno vodo. 

Opis glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine. Zagotoviti neoporečno pitno vodo 
v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnjakov 
in postopno reševanje odvoda odpadnih voda. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih 
vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda. Osnovni cilji je kakovost 
vode, pretok in tlak ter zanesljivost oskrbe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo  

16039002 - Urejanje pokopališč  

16039004 - Praznično urejanje naselij 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo 32.900 € 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov ter plačilo subvencije cene 
komunalne storitve za oskrbo s pitno vodo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
občine Trnovska vas. 

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 lastnih vodnih virov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba. 

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih 
vodooskrbnih sistemov. 
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4016020 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira 20% amortizacijskih sredstev Komunalnemu podjetju Ptuj za tekoče 
vzdrževanje vodovodnih sistemov (objektov) izven občine, ki se izvaja v okviru Komunalnega 
podjetja Ptuj d.d. ptuj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4016022 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov 18.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov, tu je predvidena gradnja vodovodnega sistema v Bišu, 
ki poteka pod kolesarko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4016024 Izgradnja vodovoda 5.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje vodovodnih priključkov občanom, ki imajo več kot 150 m do javnega vodovodnega 
omrežja. Financira se na podlagi sklepa OS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Izhodišča temeljijo na oceni predhodnih let. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.835 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč  in stroške 
pogrebov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi, 
Statut Občine Trnovska vas, Zakon o javnih financah. 

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

Urejena pokopališča, po potrebi zagotavljanje dodatnih prostorov izvajanje pogrebne dejavnosti. 

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

V okviru namenskih sredstev iz naslova najemnin za pokopališča skrbeti za urejenost pokopališč 
(odvoz odpadkov, košnja trave, plačilo stroškov električne energije,..) in izvajanje pogrebnih 
dejavnosti. 
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4016001 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški mrliške veže 3.875 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena za vzdrževanje in obratovalne stroške mrliške vežice in sicer, čistilni 
material, drobni inventar, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, 
zavarovalna premija za vežico in druga vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4016011 Tekoče vzdrževanje in stroški pokopališča 3.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški pokopališča zajemajo odvoz smeti, vodo, čiščenje pokopališča, košnja in drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4016021 Tekoče vzdrževanje kapele na pokopališču 5.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina predvideva popravilo strehe na objektu in plačilo zavarovalne premije za objekt. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

16039004 Praznično urejanje naselij 2.000 € 

Opis podprograma 

Praznično urejanje naselij zajema praznično okrasitev naselij, krajevnih središč in drugih delov 
občine v mesecu decembru. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

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

Praznično urejanje naselij v mesecu decembru, ki bo čim bolj racionalno. 

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

Popravilo snežink in drugih artiklov, ki se izobešajo na drogove javne razsvetljave, zamenjava 
dotrajanih lučk. 

4016006 Praznično urejanje naselij 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novoletna okrasitev v naseljih občine in centra občine Trnovska vas. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Na željo občanov občine Trnovska vas občinski proračun zagotavlja sredstva za nakup  

novoletne okrasitve. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 900 € 

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti zajemajo razne stroške in nabavo materiala za objekte v lasti občine 
(režijski obrat, Simoničeva domačija, občinska stavba)  v občini Trnovska vas. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah. 

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti. 

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

Poravnane obveznosti za druge komunalne dejavnosti. 

4016004 Druga komunalna ureditev občine 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Druge komunalne ureditve občine zajemajo ureditev žive meje, grmovnic, drevja ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 9.800 € 

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. 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za plačila geodetskih storitev za potrebne parcelacije in odmere zemljišč 
ter odkupi potrebnih zemljišč za že realizirane oziroma bodoče projekte. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Odkupi in prodaja zemljišč v skladu s Sklepom o letnem načrtu pridobivanja in prodaje  
nepremičnega premoženja občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1606901 - Urejanje občinskih zemljišč 

1606902 - Nakup zemljišč 
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč 9.800 € 

Opis podprograma 

16069001 Urejanje kmetijskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč 
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, vračilo komunalnega prispevka idr.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna  
Republike  Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku 
na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Statut 
Občine Trnovska vas, Odlok o določitvi območja predkupne pravice občine Trnovska vas, Uredba 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. 

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

Odkupi zemljišča za že realizirane projekte in projekte, ki so v planu načrtovanja oziroma izvedbe. 

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

Sklep občinskega sveta o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 

4016005 Stroški v zvezi s pridobitvijo zemljišč za javne poti 9.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajema stroške geodetskih storitev, parcelacij, cenitev in drugih stroškov, ki nastajajo pri odmerah, 
ter tudi stroške notarjev, odvetnikov, sodnih izvedencev ter sredstva za nakup zemljišč  za urejanje 
občinskih zemljišč (pridobivanje zemljišč za javne poti). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Občina mora svoje premoženje (tudi ceste), ki še potekajo po privatnih zemljiščih 

urediti tudi zemljiškoknjižno. Zato so potrebne odmere, nakupi zemljišč in vsi spremljajoči 

stroški, ki nastajajo s tem. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 24.865 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 
primarnega zdravstva , preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na 
področju zdravstva. Del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo 
zakonske obveznosti: plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve 
mrliško pregledne službe ter promocijo zdravja na delovnem mestu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Koordiniranje preventivne dejavnosti v občini na področju preprečevanja vseh vrst odvisnosti, 
izvajanje zakonskih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško ogledne službe 
in zagotovitev pogojev za delo na področju zdravstva. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Dejavnost zdravstvenih domov 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 4.761 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske 
dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih 
zdravstvenih dejavnosti. 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delo v primarnem zdravstvu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje lastnih sredstev ter pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje 
investicij v primarnem zdravstvu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.761 € 

Opis podprograma 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, investicijsko 
vzdrževanje zdravstvenih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah. 

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

Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje in širitev programov za potrebe občanov. 

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

Sofinanciranje urgentnega centra Ptuj na osnovi sklenjene pogodbe. 

4017004 Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra Ptuj 4.761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje urgentnega centra Ptuj na osnovi sklenjene pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt vezan na NRP, kjer je tudi obrazložen 

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

 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe 
spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. Program zajema 
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sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve plačljive iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Opis glavnega programa 

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v 
zdravem okolju, izboljšanje duševnega zdravja občank in občanov, izboljšanje zdravstvenega 
varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki,...), svetovanje 
uporabnikom zdravstvenih storitev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Merjenje doseganja zastavljenih ciljev se izvaja preko koncesionarja zdravnika družinske 
medicine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja600 € 

Opis podprograma 

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja zajema: sofinanciranje 
preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, 
predavanja). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

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

Delovanje in sodelovanje strokovnjakov različnih področij (šolstva, zdravstva, socialnega varstva, 
policije idr.), koordiniranje preventivne dejavnosti v občini na področju preprečevanja vseh vrst 
odvisnosti, iskanje  možnosti, ki bi mladim omogočile bolj zdrav način življenja in koristno izrabo 
prostega časa. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so povezani z nadaljevanjem sofinanciranja programov na področju 
preprečevanja zasvojenosti. 

4017005 Promocija zdravja na delovnem mestu 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu je potrebno izvajati določene aktivnosti in ukrepe 
z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 19.504 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 
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Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilu storitev mrliško 
pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 16.704 € 

Opis podprograma 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju 
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev 

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

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva. 

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

Cilji: zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez 
drugih virov dohodkov. Kazalci: število zavarovancev, ki jim Občina Trnovska vas krije 
zdravstveno zavarovanje. 

4017001 Plačila osnovnega zdravstvenega zav. po 15.čl. 16.704 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Občina Trnovska upravičencem oz. občanom Občine 
Trnovska vas, ki prejemajo denarno socialno pomoč, plačuje prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

17079002 Mrliško ogledna služba 2.800 € 

Opis podprograma 

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne 
službe 

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

Dolgoročni cilj je izvajanje obveznosti skladno z zakonskimi določili. 



 

 74 

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

Cilji: kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe. Kazalci: število opravljenih mrliških 
pregledov, število obdukcij 

4017002 Financiranje mrliško ogledne službe 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnika o pogojih in 
načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Kolektivne pogodbe za javni sektor imata Občina 
Trnovska vas in Zdravstveni dom Ptuj sklenjeno pogodbo o izvajanju mrliških pregledov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 39.671 € 

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 in 
druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu 
kulturne dediščine, Zakon o zavodih, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje dediščine (nepremična in premična kulturna dediščina), financiranje javnih zavodov, 
javnih kulturnih programov, delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, finančna podpora za razvoj športa. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam  

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in 
obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov 
kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih 
potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem 
pristojnih strokovnih institucij. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Nadaljevati z začetimi deli na vlaganjih v kulturne objekte oziroma zaščiteno domačijo Trnovska 
vas 21. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029002 Premična kulturna dediščina. 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 4.600 € 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina zajema: izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih 
spomenikov, vzdrževanje kulturnih  spomenikov, dejavnost  javnih  zavodov  za  upravljanje  z  
dediščino  in   spomeniki   lokalnega   pomena, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov 
kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih 
potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem 
pristojnih strokovnih institucij. 

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

Nadaljevati z začetimi deli na vlaganjih v kulturne objekte in spomenike. 

4018011 Investicijsko financiranje obnove kulturne dediščine 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planira se obnova kulturne dediščine, tu je obnova tistega dela kulturne dediščine, ki ni zajeta v 
projektih Simoničeve domačije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4018013 Tekoče financiranje obnove kulturne dediščine 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre ta tekoče stroške vzdrževanja naših kulturnih spomenikov kot so: kapelice, kužna znamenja, 
ki so v slabem stanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1803 Programi v kulturi 16.495 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško 
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge 
programe v kulturi. V proračunu Občine Trnovska vas so zagotovljena sredstva za financiranje 
javnih zavodov, javnih kulturnih programov in delovanje območne izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti. 

Opis glavnega programa 

Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in 
zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število in 
obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v javnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 16.095 € 

Opis podprograma 

Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico, druge 
programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. Občina Trnovska vas je 
soustanoviteljica Knjižnica Ivana Potrča Ptuj  zato se iz proračuna občine financirajo plače 
zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, sredstva za  nakup  
knjižničnega  gradiva, projekti  (literarni  večeri,  strokovna  predavanja,  kvizi  in  delavnice)  ter 
nabava opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih. 

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

Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega 
gradiva. Eden od ciljev je tudi popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti: število izposoj, 
število obiskovalcev, število prireditev. 

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

Osnovni izvedbeni cilj je v okviru razpoložljivih sredstev porast ponudbe knjižničnega gradiva in 
popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti so prirast knjižničnega gradiva, število izposoj, 
število obiskovalcev, število prireditev in projektov. 

4018001 Financiranje knjižnice Ptuj 14.372 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za plače in prispevke, ter sredstva za nakup knjižnega gradiva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

4018022 Stroški delovanja bibliobusa 1.723 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje bibliobusa, ki zajema stroške za plače in prispevke ter izdatke za blago in 
storitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

18039003 Ljubiteljska kultura 400 € 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura zajema sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za kulturne dejavnosti 
(revije, srečanja, poklicna gostovanja), programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 
V okviru tega podprograma je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v 
Ptuju in kulturnih društev, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne 
dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v občini 
Trnovska vas. 

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih kulturne 
dejavnosti. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in javnosti. 

4018017 Financiranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Ptuj 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje Javnega sklada RS Območna izpostava Ptuj, s katerim omogočamo našim kulturnim 
društvom udeležbo na prireditvah, ki jih organizira OI Ptuj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18.576 € 

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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Opis glavnega programa 

Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, 
vzdrževanje in zagotavljanje športne infrastrukture ter spodbujanje aktivne participacije mladih v 
občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Sofinanciranje interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok,, športne rekreacije, 
drugih specifičnih športnih panog, športnih prireditev in delovanja športnih društev z namenom 
kakovostnega ukvarjanja s športom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

18059001 Programi športa 18.576 € 

Opis podprograma 

Program športa zajema  financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
kakovostni šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športne dvorane - telovadnice in 
športnega igrišča  ( obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa. 

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

Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa 
ter vzdrževanje in zagotavljanje športne infrastrukture. Doseganje ciljev se bo merilo z 
ohranjanjem in/ali povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva. 

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

Zagotavljanje sredstev za izdatke  za manjša vzdrževalna dela na zunanji športni infrastrukturi, 
zagotavljanje sredstev za financiranje tekmovalnega in rekreacijskega športa, izboljšanje 
funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in  površin. 

4018006 Financiranje Športnega zavoda Ptuj 1.012 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina sofinancira po pogodbi sklenjeni med Športnim zavodom Ptuj in Občino udeležbo na 
tekmovanjih našim društvom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4018008 Izgradnja igrišča Trnovska vas 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina načrtuje izdelavo projektne dokumentacije za športno igrišče kot razširitev igrišča 
(izgradnja slačilnic, tribun in samih športnih površin). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

4018009 Obratovalni stroški in tek. vzdrž. igrišča 4.263 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za obratovanje in tekoče vzdrževanje športnega igrišča in sicer za : 
čistilni material, električno energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objektov in 
športnih površin ter zavarovalno premijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4018010 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški telovadnice 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obratovalne stroške telovadnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4018016 Sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina športnim društvom v občini omogoča udeležbo na tekmovanjih in jim v ta namen pomaga 
financirati udeležbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4018018 Stroški telovadnice 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za plačo in prispevke za odpiranje in čiščenje telovadnice za potrebe 
športnih društev oziroma zunanjih uporabnikov telovadnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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19 IZOBRAŽEVANJE 372.097 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja,, osnovnega glasbenega izobraževanja in vse oblike pomoči 
šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o 
izobraževanju odraslih 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotovitev prostorskih in kadrovskih normativov ter minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje 
vzgojno izobraževalne dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v skladu z zakonodajo, 
zagotovitev ustreznih pogojev za nadaljnji razvoj vseh izobraževalnih programov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1905 Drugi 
izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 226.720 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev 
in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja 
vsem otrokom enake pogoje za vstop v življenje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Letni izvedbeni cilj je zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, 
da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih 
starostnih obdobij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram Vrtci zajema dejavnost javnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili 
staršev, dodatnih programov v vrtcih ter gradnjo in vzdrževanje vrtcev. 

19029001 Vrtci 226.720 € 

Opis podprograma 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, 
živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. Planirana so tudi sredstva za predšolsko vzgojo, ki 
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niso predmet ekonomske cene programov in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok 
in sredstva za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske osnove za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje so opredeljene v : 

1. Zakon o vrtcih (ZVrt) Ur. list  RS št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09, ZIUZGK 36/10, 
94/10-ZN, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 49/20);  

2. Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Ur.list RS 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19) ter  

3. Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/14, 47/14 
in 43/18). 

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

Občina Trnovska vas ima v tem letu v vrtcu pri Podružnični šoli Trnovska vas 49 otrok.  

Oblikovane so 3 skupine in sicer I. starostno obdobje od 1-3 let, kombinirana skupina in skupina 
drugega starostnega odboja od 3-6 let. 

Občina Trnovska vas bo morala razmišljati o dograditvi vrtca. 

 

V tem letu ima občina v sosednjih občinah v njihovih vrtcih skupaj 15 otrok, kar pomeni, da 
primanjkuje prostor za vsaj eno skupino. 

Občina načrtuje tudi nove naselitve, saj imamo trenutno na razpolago 200 gradbenih parcel. 

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

Letni izvedbeni cilj je zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, 
da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih 
starostnih obdobij. 

4019001 Sofinanciranje predšolske vzgoje-vrtci 206.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancira se razlika med ekonomsko ceno programa vrtca in plačili staršev. Zagotavlja se 
sredstva za plače in prispevke za specialnega pedagoga in spremljevalca za gibalno oviranega 
otroka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4019016 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti za otroke iz Občine 
Trnovska vas se cena programa za otroka zniža za stroške neporabljenih živil v primeru opravičene 
odsotnosti otroka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

4019018 Financiranje spremljevalca v vrtcu 15.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financira se spremljevalca v vrtcu za gibalno oviranega otroka, ki ga spremlja skozi ves dan. Tu 
se zagotavlja sredstva za plačo, prispevke  in druge izdatke za zaposlene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 106.477 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 
osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Opis glavnega programa 

Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega šolstva  ter zagotavljanje 
pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za uspešno in učinkovito izvajanje programov vzgojno - izobraževalnega 
procesa osnovnega šolstva, glasbenega šolstva.. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 105.213 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo zajema zagotavljanje sredstev za plačilo materialnih stroškov 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) ter 
vzdrževanje šolskih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o 
financiranju osnovnih šol. 

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

Razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, 
vzpodbuja se izvedba številnih projektov s strani osnovnih šol ter zagotavljajo sredstva za 
nemoteno izvedbo programov poučevanja tujih jezikov,  računalništva ter varstva vozačev. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru letnega programa zagotavljamo: sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na 
obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v občini  sredstva za izvajanje dodatnih programov 
v osnovnih šolah, sredstva za  investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole. 

4019004 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški v OŠ 22.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški zajemajo materialne stroške, vzdrževanje poslovnih 
objektov, zavarovanje objekta,... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4019005 Sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje materialnih stroškov za otroke s prilagojenim programom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4019006 Investicija OŠ 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija OŠ zajema stroške načrtov in druge projektne dokumentacije za predvideno investicijo, 
ki je podrobneje opisana v NRP-ju. Gre za prizidek k OŠ za potrebe vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na investicijo v NRP-ju 

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

Izračuni temeljijo na osnutku IDZ. 

4019010 Stroški čistilca v OŠ, vrtcu, telovadnici 2.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški čistilca v OŠ, vrtcu in telovadnici zajemajo stroške plač. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4019017 Stroški energetske prenove šole 29.853 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedla se je energetska prenova osnovne šole, kjer se je izvedla nova fasada, prav tako se je 
zamenjal energent iz plina smo prešli na toplotno črpalko z izvedbo Geosond. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

19039002 Glasbeno šolstvo 1.264 € 

Opis podprograma 

Podprogram glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o 
lokalni samoupravi ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi 
glasbene šole, pogodba o sofinanciranju dejavnosti. 

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

V naslednjih obdobjih se želijo ohranjati optimalni pogoji za izvedbo programov na področju 
glasbene vzgoje. 

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

Zagotavljala se bodo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. 

4019007 Sofinanciranje Glasbene šole Ptuj 423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sklenjene medsebojne 
pogodbe s Glasbene šole Ptuj se sofinancira vrednost programa glede na število učencev iz občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4019012 Zasebna glasbena šola v samostanu Sv. Petra in Pavla 841 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sklenjene medsebojne 
pogodbe s Glasbeno šolo v samostanu Sv. Petra in Pavla se sofinancira vrednost programa glede 
na število učencev iz občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

1906 Pomoči šolajočim 38.900 € 

Opis glavnega programa 

Pomoči v osnovnem šolstvu zajemajo zagotavljanje sredstev za regresiranje prevozov učencev iz 
kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj in denarne nagrade zlatim maturantom. 
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Opis glavnega programa 

Na podlagi Zakona o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoz učencev v osnovne šole. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Na podlagi Zakona o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoz učencev v osnovne šole. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Enako kot dolgoročni cilji. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 38.200 € 

Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu zajemajo zagotavljanje sredstev za regresiranje prevozov učencev iz 
kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, odločbe Zavoda za šolstvo o usmeritvah otrok s 
posebnimi potrebami, pogodbe o financiranju šolskih prevozov. 

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

Na podlagi Zakona o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoz učencev v osnovne šole. 

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

Enako kot dolgoročni cilji. 

4019009 Sofinanciranje šolskih prevozov 38.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklenjene pogodbe za opravljanje prevoza osnovnošolskih otrok občine Trnovska vas 
za šolska leta 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 se financirajo šolski prevozi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

19069003 Štipendije 700 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za nagrade zlatim maturantom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklep občinskega sveta. 

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

Finančna vzpodbuda dijakom, ki so bili zlati maturanti. 

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

Isto kot dolgoročni cilji. 
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4019013 Nagrade zlatim maturantom 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom se dodeli na 
podlagi pisne vloge upravičenca in je namenjena v spodbudo in pomoč zlatim maturantom na 
območju Občine Trnovska vas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

20 SOCIALNO VARSTVO 100.492 € 

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: 
družin, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih 
oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o enkratnem prispevku za 
novorojence v občini Trnovska vas. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, 
sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih 
zavodov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 4.633 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini 
na lokalnem nivoju. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj se nanaša na vzpodbuditev večjega števila prebivalcev z zagotavljanjem pomoči 
ob rojstvu otroka staršem, ki so prebivalci naše občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Enako kot dolgoročni cilji. Kazalci: število novorojenih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 4.633 € 

Opis podprograma 

20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje 
nakupa, gradnja in vzdrževanja materinskih domov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu 
otroka 

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

S podelitvijo enkratne denarne pomoči za novorojence se družini zagotavlja dopolnilni prejemek 
za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in spodbuja število rojstev. 

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

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka družini za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 
Kazalniki: število rojstev 

4020001 Sofinanciranje varne hiše Ptuj 732 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju Varne hiše Ptuj in se Centru za socialno delo Ptuj nakazujejo 
na podlagi sklenjene pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4020002 Darila ob rojstvu otroka 3.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena staršem ob rojstvu otroka na osnovi Pravilnika o enkratnem prispevku za 
novorojence. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4020013 Sofinanciranje letovanja otrok 50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje letovanja otrok iz socialno šibkih družin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4020016 Laična pomoč družinam 601 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Laično pomoč družinam izvaja CSD na predlog osnovnih šol in drugih institucij. Pomoč se izvaja 
kontinuirano na domu družine skozi vse leto. Gre za dalj časa trajajočo in celovito podporo s strani 
osebne pomoči, preventive in intenzivnega svetovalnega dela. Gre za konkretno podporo vsem 
družinskim članom, zlasti še otrokom in mladostnikom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 95.859 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 
programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, 
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 
skupinam. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne 
vključenosti starejšim osebam, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje 
enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok in 
mladostnikov. 

Kazalci: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 Socialno varstvo invalidov 23.900 € 

Opis podprograma 

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih 
in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

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

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. Omogočiti osebam, 
ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike 
invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko 
izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika. 

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

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva. Zagotavljanje sredstev za 
financiranje plače s prispevki za družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Kazalec: 
število družinskih pomočnikov. 
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4020003 Stroški družinskih pomočnikov 10.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki 
za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem 
varstvu. 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. 
Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni Center za socialno delo. 
Trenutno je vključena ena oseba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4020019 Sofinanciranje domskega varstva Dornava 13.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za sofinanciranje oskrbe domskega varstva. Dejstva o upravičenosti 
sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj. V ZUDV Dornava trenutno vključena ena 
oseba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

20049003 Socialno varstvo starih 68.200 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo starih se zagotavljajo sredstva za financiranje bivanja 
starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo 
preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanju javne službe pomoč 
družini na domu, zagotavljanja enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi 
tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne 
zmorejo plačati oskrbe.  

Kazalci: število uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost 
v domove za starejše tistih občank/občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne 
zmorejo plačati oskrbe. 

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

Enako kot dolgoročni cilji. 
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4020004 Pomoč na domu 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev 
in sredstva za izdatke za blago in storitve izvajalcu pomoči na domu. Občina s temi sredstvi 
zagotavlja strošek, ki nastane pri socialno varstveni storitvi pomoč na domu, ki jo izvajamo v 
sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Socialna oskrba obsega gospodinjsko pomoč, pomoč 
pri osebni negi ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. S CSD Ptuj imamo sklenjeno pogodbo 
o izvajanju in financiranju pomoči družini na domu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4020005 Sofinanciranje domskih varstev Ptuj 27.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših v domu. 
Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi 
izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo. 
Izvajalci oziroma domovi oblikujejo ceno storitev oz. oskrbnega dne po določbah Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. V Domu upokojencev Ptuj so 
trenutno štiri osebe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije in števila vključenih varovancev ob koncu preteklega 
leta. 

4020006 Sofinanciranje domskih varstev Lukavci 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših v domu. 
Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi 
izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo. 
Izvajalci oziroma domovi oblikujejo ceno storitev oz. oskrbnega dne po določbah Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. V Domu Lukavci sta trenutno dve 
osebi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije in števila vključenih varovancev ob koncu preteklega 
leta. 

4020007 Sofinanciranje domskih varstev Hrastovec 15.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših v domu. 
Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi 
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izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo. 
Izvajalci oziroma domovi oblikujejo ceno storitev oz. oskrbnega dne po določbah Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. V SVZ Hrastovec  sta  trenutno dve 
osebi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije in števila vključenih varovancev ob koncu preteklega 
leta. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.000 € 

Opis podprograma 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne 
ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč 
za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti. 

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam 
prebivalstva  pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti. 

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

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam. 

4020008 Plačila pogrebnih storitev 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo pogrebnih storitev za občane brez dohodkov in premoženja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 258 € 

Opis podprograma 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih: pomoč pri zdravljenju odvisnikov (pokrivanje stroškov v 
komuni, sofinanciranje društev, ki se ukvarjajo s to problematiko, ipd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

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

Cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje društev, ki se ukvarjajo s to problematiko. 
Kazalci izvedbenega programa  se merijo z številom izvedenih aktivnosti in številom udeleženih 
oseb. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja 
socialnega varstva: Ars Vitae -društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči na Ptuju). Kazalci 
za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so spremljanje faznih in končnih poročil organizacije. 

4020014 Financiranje društva za pomoč odvisnikom od nedovoljenih drog ARS 
VITAE Ptuj 258 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje društva za pomoč odvisnikom od nedovoljenih drog ARS VITAE PTUJ. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.501 € 

Opis podprograma 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami 
(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas,  društvo za 
pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o rdečem križu Slovenije, Pogodbe. 

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

Cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ptuj ter 
sofinanciranje humanitarnega programa katerega cilj je: 

- pomagali družinam in posameznikom, ki se znajdejo v težkih socialnih razmerah, 

- zmanjšali socialno stisko občanov, 

- starejšim  nudili različne oblike pomoči, jim dajali občutek varnosti, 

- motivirali zdrave za zdravje, 

- dvignili nivo znanja  na področju zdravstvene vzgoje, ter znižali dejavnike tveganja, 

- naučili mlade kako koristno izrabiti prosti čas, ob tem pa jih seznanili z zdravim načinom 
življenja, solidarnosti in  humanosti. Kazalci izvedbenega programa  se merijo z številom 
izvedenih aktivnosti in številom udeleženih oseb. 

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

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja 
socialnega varstva: Območna organizacija Rdečega križa Ptuj, .....). Kazalci za merjenje doseganja 
zastavljenih ciljev so spremljanje faznih in končnih poročil organizacije. 

4020018 Financiranje OZ RK Ptuj 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje OZ RK PTUJ za pakete. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

4020020 Sofinanciranje programa Kamra -Celovita podpora brezdomnim 
osebam 301 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programa Kamra za podporo brezdomcem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 15.150 € 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne  kredite. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 15.150 € 

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. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim ugodnejše financiranje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 10.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače 
zadolževanje zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic 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. 



 

 94 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

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

Odplačati najete kredite v predvidenih rokih. 

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

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti. 

4022002 Plačila obresti zadolževanja občine 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

plačila obresti dolgoročnega kredita najetega v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 5.150 € 

Opis podprograma 

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, 
stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

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

Najem ugodnih, najcenejših kreditov. 

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

/ 

4022001 Stroški v zvezi z zadolževanjem občine 5.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so za plačilo stroškov na osnovi sklenjene pogodbe s Poslovno banko najetega 
dolgoročnega kredita. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 44.825 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 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. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo posledic po naravnih in drugih nesrečah. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč  

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

2303 Splošna proračunska rezervacija 44.825 € 

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. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob 
pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z 
omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 44.825 € 

Opis podprograma 

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezervacija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu. 

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

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na 
posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranje letnih obveznosti na 
proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje 
možnih situacij na posameznih področjih. 

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

Omogočanje učinkovitejšega izvrševanja proračuna občine. Kazalec za merjenje zastavljenih 
ciljev je število sklepov o prerazporeditvi iz proračunske rezervacije. 

4023001 Splošna proračunska rezervacija 31.365 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se koristijo v skladu z določili Zakona o javnih financah 
in zadnjega sprejetega Odloka o proračunu občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

/ 

4023002 Financiranje ostalih društev 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te PP so planirana sredstva kot masa za razpis za društva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4023003 Financiranje vaških odborov 1.461 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za sedem vaških odborov ( VO Biš, VO Bišečki Vrh, VO 
Črmlja, VO Ločič, VO Sovjak, VO TRnovska vas in VO Trnovski Vrh). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

4023005 Akcija EUR na EUR 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva na sofinanciranje akcije "evro na evro" za 
dodatno ureditev infrastrukture v naseljih (gramoziranje javnih poti, poljskih poti, izkopov jarkov, 
ipd.). VO ali posamezniki denar poberejo z nabiralnimi polami in ga položijo v blagajno občine 
ali na TRR občine. 

Koriščenje dupliranih sredstev se izkaže v okviru proračunskega porabnika  OBČINSKA 
UPRAVA v okviru pravega področja. S te proračunske postavke se prerazporedijo na PP v okviru 
pravega področje porabe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina zbranih sredstev po nabiralnih polah ali polog sredstev na TRR je osnova za pridobitev 
koriščenja višine sredstev. 

5000 REŽIJSKI OBRAT 53.366 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.643 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres za letni 
dopust, plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur, delovne uspešnosti ter povračilo prevozov na 
delo in prehrane med delom delavcev občinske uprave. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od  dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih 
potrebah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog zaposlenih 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 - Dejavnost občinske uprave. 

0603 Dejavnost občinske uprave 38.643 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Opis glavnega programa 

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni cilj je prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi 
sredstvi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 38.643 € 

Opis podprograma 

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški 

Zakonske in druge pravne podlage 

Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih 
drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih 
uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon 
o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem  upravnem postopku, Zakon o varovanju 
osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in  pravilniki. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev 
naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

5006001 Plače in drugi izdatki zaposlenih in prispevki 38.643 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za plače 2 zaposlenih na režijskem obratu občine in sicer 
za : plače, prispevke, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo, sredstva za 
nadurno delo, sredstva za delovno uspešnost, in vsi prispevki ter kilometrine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.723 € 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivnega zaposlovanja, 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih 
delovnih mest, zmanjševanje deleža brezposelnih oseb, spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu 
iskanju zaposlitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 14.723 € 

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, 
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za 
sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove 

podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov 
- javna dela. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 14.723 € 

Opis podprograma 

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna 
dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju trga dela,  Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, Zakon o 
delovnih razmerjih 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna 
politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju 
usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj sledi 
spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo 
lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju. 

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna 
vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti. 

5010001 plače in drugi izdatki zaposlenih in prispevki javnih del 14.723 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plače delavca režijskega obrata s II. stopnjo izobrazbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

 

C. RAČUN FINANCIRANJA - 6 3 . 1 5 0  €  

4000 OBČINSKA UPRAVA 63.150 € 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 63.150 € 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne  kredite. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 63.150 € 

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. 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim ugodnejše financiranje. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 63.150 € 

Opis podprograma 

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače 
zadolževanje zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic 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, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

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

Odplačati najete kredite v predvidenih rokih. 

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

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti. 

4022005 Odplačilo kredita za investicije v proračunu 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

planiramo plačilo glavnice za najet dolgoročni kredit v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

dolgoročni kredit najet pri poslovni banki za investicije v letu 2021. 

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

/ 

4022006 Odplačilo kredita "Rekonstrukcija LC 060-072 Trnovska vas-Pesjak" 
po pogodbi C2130-16G300312 5.469 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva za odplačilo kredita LC 060 072 TRNOVSKA VAS - PESJAK po 23. 
člen ZFO-1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4022007 Odplačilo kredita "Modernizacija JP 560-971 Ločič" po pogodbi 
C2130-17G300223 5.548 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za odplačilo kredita JP 560 971 Ločič-Potrč-Kapela po 23. členu ZFO-1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

4022008 Odplačilo kredita "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi" po pogodbi 
C2130-18G300426 5.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odplačilo kredita za ureditev pokopališča po 23. členu ZFO-1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4022009 Odplačilo kredita "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi" po pogodbi 
C2130-19G30017919 2.069 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odplačilo kredita za ureditev pokopališča po 23. členu ZFO-1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

4022010 Odplačilo kredita "Modernizacija JP Arnuš-Pesjak in Širovnik"4.339 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odplačilo kredita za Modernizacija JP Arnuš-Pesjak in JP Širovnik po 23. členu ZFO-1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

 

 

  



 

 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .  N AČ RT R A ZVOJ NI H 
PR OG RA M O V 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1 9 . 5 0 0  €  

0603 Dejavnost občinske uprave 19.500 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 19.500 € 

OB185-19-0030 Nakup računalniške in programske ter druge opreme 
OS 1.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je nabava potrebne opreme za delo svetnikov. Opremo je potrebno nenehno 
nadgrajevati oziroma zamenjati zaradi zastarelosti. 

Cilj projekta je imeti občinsko upravo, svetnike in župana opremljeno v taki meri, da bo sposobna 
slediti vedno novim zahtevam in standardom za digitalno poslovanje. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja.  

Vsako leto se nabavlja določena strojna in programska oprema, ker je amortizacijska stopnja 
računalniške opreme 50 % letno. 

OB185-19-0031 Nakup računalniške in programske ter druge opreme 
NO 0 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj 

Namen projekta je nabavljanje potrebne opreme za delo nadzornega odbora, to je nabava 
računalniške strojne in programske opreme. Opremo je potrebno nenehno nadgrajevati oziroma 
zamenjati zaradi zastarelosti. 

Cilj projekta je imeti NO opremljen v taki meri, da bo sposoben slediti vedno novim zahtevam in 
standardom, hkrati pa nuditi tudi kvaliteten servis. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja.  

Vsako leto se nabavlja določena strojna in programska oprema, ker je amortizacijska stopnja 
računalniške opreme 50 % v enem letu. 
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OB185-20-0055 Nakup računalniške in programske ter druge opreme 
2021-2023 17.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je nabavljanje potrebne opreme za delo občinske uprave, to je nabava računalniške 
strojne in programske opreme. Opremo je potrebno nenehno nadgrajevati oziroma zamenjati 
zaradi zastarelosti. 

Cilj projekta je imeti občinsko upravo opremljeno v taki meri, da bo sposobna slediti vedno novim 
zahtevam in standardom, hkrati pa nuditi tudi kvaliteten servis občanom. Poslovanje občine je 
vedno bolj digitalno, prav tako svetniki in župan dobivajo gradiva za OS in ostala obvestila 
digitalno. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja.  

Vsako leto se nabavlja določena strojna in programska oprema, ker je amortizacijska stopnja 
računalniške opreme 50 % na letni ravni. 

OB185-20-0056 Nakup opreme in pripomočkov 2021 -2022 1.500 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je nabava opreme za javne delavce. 

Cilj je zagotavljanje nemotenega dela. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 1 2 . 5 0 0  €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami12.500 
€ 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.500 € 

OB185-19-0002 Nakup opreme-požarna varnost 2.500 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je, da se  vsako leto vlagajo določena finančna sredstva za nabavo gasilske 
opreme. Tako se poskuša slediti sodobnim trendom razvoja gasilstva v občini. 

Cilj projekta je imeti opremljeno in usposobljeno gasilsko društvo v občini in s tem zagotovljeno 
kvalitetno požarno varnost. Nabavljala se bodo zaščitna sredstva za gasilce namenjene za zaščito 
na požarišču. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. 



 

 105

OB185-20-0033 Legalizacija in dograditev gasilskega doma Biš 10.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je dograditev gasilskega doma za potrebe PGD Biš. 

Cilj je omogočiti gasilcem pregledno shranjevanje opreme in orodij za hitro posredovanje v 
primeru požarov. 

Stanje projekta 

Gasilski dom je premajhen, zaradi vedno več zahtevane opreme za zaščito gasilcev.   

Projekt je v izvajanju.  

Bila je izvedena legalizacija gasilskega doma, v nadaljevanju se bo pridobila DGD in PZI 
dokumentacija zatem se bo izvedla dograditev gasilskega doma. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 8 . 2 5 7  €  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 8.257 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 8.257 € 

OB185-20-0057 Razvijamo, povezujemo in ustvarjamo turizem 8.257 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je opremiti Simoničevo domačijo s promocijskim in reklamnim materialom 
našega kraja. 

Cilj projekta je širiti turizem v našem kraju in širše. 

Stanje projekta 

Projekt je izvajanju, prijavljen je preko LAS-a za pridobitev dodatnih sofinancerkam sredstev. 

1104 Gozdarstvo 0 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0 € 

OB185-20-0043 Modernizacija GC 120722 Črmlja-Črmljenski lesi 0 € 

Namen in cilj 

Namen je modernizacija ceste v asfaltno prevleko v dolžini okrog 750 m. 

Cilj je zmanjšati stroške vzdrževanja in povečati prometno varnost, prav tako: 

- urediti normalen dostop do gospodinjstev; 

- zmanjšati stroške rednega vzdrževanja; 

- lažje in kvalitetnejše izvajanje zimske službe. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. 
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13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE9 . 8 0 7 . 3 7 5  
€  

1302 Cestni promet in infrastruktura 9.807.375 €  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 9.787.375 € 

OB185-19-0005 Modernizacija JP Trnovska vas- novo stanovanjsko 
naselje 8.540 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je modernizirati cesto v asfaltno prevleko. 

Cilj gradnje ceste je omogočiti dovoz za gradnjo novega stanovanjskega naselja in po izgradnji 
naselja cesto asfaltirati. 

Stanje projekta 

Ceste do sedaj ni bilo, zato se bo gradila nova cesta v dolžini 100 m. 

OB185-19-0007 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske 
gorice in širše 9.505.018 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je zgraditi kolesarsko stezo Trnovska vas-Drbetinci za nemotorizirana vozila, ki 
bo namenjena kolesarjem in pešcem. 

V izdelavi je investicijska in projektna dokumentacija za omenjeno kolesarsko stezo. Izdelana je 
IDZ, pripravlja se PZI, na območju  ORP Slovenske Gorice, ki povezuje občine Benedikt, 
Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas.  

Cilj projekta je izboljšati cestno infrastrukturo in zgraditi kolesarsko stezo zaradi zagotavljanja 
večje varnosti kolesarjev in pešcev. 

Izvedba bo sofinancirana iz evropskih kohezijskih sredstev do leta 2023, v okviru dogovora za 
razvoj regij, prednostne naloge 4.4 Spodbujanje mobilnosti. 

Celotno območje ORP Slovenske gorice se prekriva z državno kolesarsko mrežo, oziroma 
konkretno z D1 (MP Šentilj-Mb-LJ-KP) in G18 (MB-Lenart-Sv. Jurij). Delno tudi s kolesarskimi 
mrežami v sklopu LAS-a. Občina Trnovska vas se povezuje na omenjeno kolesarsko stezo s traso 
od Trnovec (konec naše kolesarske steze) do Drbetincev ob lokalni cesti do meje občine Sveti 
Andraž v dolžini okrog 2,4 km. 

Stanje projekta 

Je v fazi projektiranja in pridobivanja sofinancerskih sredstev preko ORP Lenart pri MGRT.  

Zemljišča so pridobljena, gradbena dela se bodo izvajala v letu 2021 do 2023. 
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OB185-20-0040 Modernizacija  LC 203211 Zavrh - Sovjak (550 m) 1. 
del 110.418 € 

Namen in cilj 

Namen je preplastitev ceste zaradi dotrajanosti asfaltne prevleke. 

Cilj izvedbe projekta je zagotavljanje večje prometne varnosti. 

Stanje projekta 

Cesta je v zelo slabem stanju, preplastitev je potrebna, izvedla se bo v letu 2022 in 2023. 

OB185-20-0041 Modernizacija JP 560733 Bišečki Vrh-Muršec Silvo
 80.200 € 

Namen in cilj 

Modernizacija javne poti JP 560-733 Bišečki Vrh Muršec Silvo..  

Izvedel se bo izkop zemljine in poravnava spodnjega ustroja vozišča, navoz zgornjega ustroja z 
utrditvijo do ustrezne trdnosti v širini 3 m, utrdile se bodo bankine v širini 0,7 m. Izvedlo se bo 
ustrezno odvodnjavanje. 

Cilj navedenega projekta je: 

- urediti normalen dostop do gospodinjstev; 

- zmanjšati stroške rednega vzdrževanja; 

- lažje in kvalitetnejše izvajanje zimske službe. 

Stanje projekta 

Projekti so izdelani, problem se je pojavil pri odmeri ceste. Je v reševanju. 

OB185-20-0042 Modernizacija JP 560861 Biš - Petrič 76.900 € 

Namen in cilj 

Modernizacija javne poti JP 560-861 Biš-Petrič.  

Izvedel se bo izkop zemljine in poravnava spodnjega ustroja vozišča, navoz zgornjega ustroja z 
utrditvijo do ustrezne trdnosti v širini 3m, utrdile se bodo bankine v širini 0,7 m. Izvedlo se bo 
ustrezno odvodnjavanje. 

Cilj navedenega projekta je: 

- urediti normalen dostop do gospodinjstev; 

- zmanjšati stroške rednega vzdrževanja; 

- lažje in kvalitetnejše izvajanje zimske službe. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB185-20-0044 Kolesarska steza Trnovska vas-Debetinci 6.300 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je zgraditi kolesarsko stezo Trnovska vas-Vitomarci za nemotorizirana vozila, ki 
bo namenjena kolesarjem in pešcem. 
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V izdelavi je investicijska in projektna dokumentacija za omenjeno kolesarsko stezo. Izdelana je 
IDZ, pripravlja se PZI, na območju  ORP Slovenske Gorice.  

Cilj projekta je izboljšati infrastrukturo in zgraditi kolesarsko stezo zaradi zagotavljanja varnosti 
kolesarjev in pešcev. 

Stanje projekta 

V izdelavi je projektna dokumentacija. Gradnja se bo izvajala v letu 2021-2023. 

OB185-20-0052 Modernizacija  LC 203211 Zavrh - Sovjak (685 m) 2. 
del 0 € 

Namen in cilj 

Namen je preplastitev ceste zaradi dotrajanosti asfaltne prevleke II del. 

Cilj projekta je zagotavljanje večje prometne varnosti. 

Stanje projekta 

Cesta je v zelo slabem stanju, preplastitev je potrebna, izvedla se bo v letu 2022 in 2023. V letu 
2023 se bodo končala dela. 

13029004 Cestna razsvetljava 20.000 € 

OB185-20-0046 Izgradnja JR 20.000 € 

Namen in cilj 

Namen je imeti urejena in varna naselja. 

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov, udeležencev 
v prometu ter poraba električne energije za potrebe javne razsvetljave v skladu z evropskimi 
direktivami. 

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

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju, izvaja se v skladu z možnostmi razpoložljivih finančnih sredstev. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 1 2 . 0 0 0  €  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
 12.000 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 12.000 € 

OB185-19-0026 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 5.000 € 

Namen in cilj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke. 

 

Občina Trnovska vas skladno z zakonskimi zahtevami in finančnimi možnostmi gradi 
infrastrukturo javne kanalizacije v bolj poseljenih območjih in aglomeracijah občine. Na področju 
ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
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odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), ki zavezuje lastnike hiš, da se na območjih, kjer 
je to mogoče, priključijo na javno kanalizacijsko omrežje. 

Če nimajo možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje, morajo lastniki stavb postopno opustiti 
greznice in zgraditi male čistilne naprave oziroma nepretočne greznice. Po veljavni zakonodaji se 
mora iz MKČN prevzemati blato v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost 
posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta. Na poselitvenih 
območjih, kjer je nizka gostota poselitve, bo glede na razpoložljive finančne vire ob upoštevanju 
gostote poselitve in ekonomske upravičenosti izgradnja kanalizacijskega omrežja težko izvedljiva. 
Zaradi naštetega bodo morali lastniki stanovanjskih stavb sami poskrbeti za pravilno rešitev 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Konec leta 2015 je v Sloveniji začela veljati Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), po kateri lastnikom greznic na območjih, kjer ni 
kanalizacije ali ni načrtovana, teh ni treba zamenjati ali nadgraditi v male komunalne čistilne 
naprave do konca leta 2017, kot je določala stara uredba. Če je bila pretočna greznica zgrajena po 
predpisih, veljavnih v času gradnje, je čas za to najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Če pa 
odteka odpadna voda iz objekta v okolje brez vsakršnega čiščenja ali greznica ni bila narejena po 
prepisih, pa je rok ureditev konec leta 2021. V ta namen se sprejet Pravilnik o subvencioniranju 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ormož, ki bo 
vzpodbudil občane k vgradnji MKČN za obstoječe eno in večstanovanjske stavbe na redko 
poseljenih območjih in območjih, kjer občina dolgoročno ne bo vlagala v izgradnjo javnega 
kanalizacijskega omrežja. Subvencije bodo omilile neenakopraven položaj med občani, ki imajo 
možnost priklopa na javno kanalizacijsko omrežje in občani, ki te možnosti nimajo oziroma je v 
nekem doglednem obdobju še ne bodo imeli. 

V proračunu se zagotavljajo za subvencioniranje malih ČN. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB185-19-0026 Subvencioniranje malih ČN. 

Stanje projekta 

Sredstva se bodo občanom dodeljevala skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave 
javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Trnovska 
vas. 

OB185-20-0051 Dogradnja vakuumske kanalizacije Biš 7.000 € 

Namen in cilj 

Namen je omogočiti občanom novogradenj možnost priklopa na javno kanalizacijsko omrežje. 

Cilj projekta je zmanjšanje osnaževanja okolja. 

Stanje projekta 

Javna kanalizacija v Bišu je v obratovanju, priklapljajo se hiše novogradenj. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
 7 0 9 . 4 2 4  €  

1603 Komunalna dejavnost 706.424 €  

16039001 Oskrba z vodo 706.424 € 

OB185-20-0045 Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje 
Podravje 701.024 € 

Namen in cilj 

Namen je zgraditi potrebno novo vodovodno infrastrukturo za celotno območje občin Spodnjega 
Podravja zaradi zastarelosti. Gre za enotni vodovodni sistem 19 občin. Obnova vodovodnega 
sistema Spodnje Podravje se bo sofinancirala preko kohezijskega sklada. 

Cilj je omogočiti vsem občanom kvalitetno pitno vodo. 

Stanje projekta 

Izdelana je dokumentacija IDZ, podpisana je pogodba za izvedbo javnega naročila za 
projektiranje, izvedlo se bo javno naročilo za izdelavo dokumentacije DGD in PZI ter pridobilo 
gradbeno dovoljenje. 

OB185-20-0053 Izgradnja vodovoda v občini 2021-2022 5.400 € 

Namen in cilj 

Namen je omogočiti občanom pitno vodo predvsem tistim, ki so oddaljeni od javnega 
vodovodnega omrežja več kot 150 m (po sklepu OS). 

Cilj je pomagati občanom priklop na javno vodovodno omrežje. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja glede na potrebe občanov. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 3.000 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 3.000 € 

OB185-19-0029 Nakup zemljišč za JP, LC 3.000 € 

Namen in cilj 

Namen je urejanje zemljišč predvsem tam, kjer potekajo ceste po privatnih zemljiščih. 

Cilj je imeti ceste na zemljiščih, ki so v lasti občine in statusom  javno dobro. 

Stanje projekta 

Zemljišča po katerih potekajo ceste so v privatni lasti, zato jih odmerjamo in odkupujemo ter jih 
prenašamo v javno dobro, projekt je v izvajanju. 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 4 . 7 6 1  €  

1702 Primarno zdravstvo 4.761 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.761 € 

OB185-19-0019 Urgentni center Ptuj 4.761 € 

Namen in cilj 

Namen je sofinanciranje urgentnega centra na Ptuju v sklopu bolnice. 

Cilj je omogočiti občanom kvalitetno nujno prvo pomoč. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 1 3 . 0 0 0  €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.000 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.000 € 

OB185-20-0054 Sofinanciranje obnove in opreme sakralnih objektov 
2022-2023 3.000 € 

Namen in cilj 

Namen je sofinanciranje naše kulturne dediščine. 

Cilj je imeti kulturno dediščino (kapele, kužna znamenja) v dobrem stanju. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 10.000 € 

18059001 Programi športa 10.000 € 

OB185-19-0014 Izgradnja igrišča Trnovska vas 10.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je dograditi športni park pri igrišču. Najprej je potrebno izdelati DGD in PZI 
dokumentacijo, zatem gradnja.  

Cilj projekta je urediti športno infrastrukturo s tem pa omogočiti športne aktivnosti OŠ in 
občanom. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 5 0 . 0 0 0  €  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 50.000 € 

19039001 Osnovno šolstvo 50.000 € 

OB185-20-0050 Prizidek k OŠ 50.000 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je dograditi prizidek k obstoječemu objektu za potrebe vrtca zaradi naraščanja 
števila otrok v občini. 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja 
vsem otrokom enake pogoje za vstop v življenje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je 
spodbujanje otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju 
različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov, povečati kakovost v vrtcih in ponudbo 
različnih programov za otroke, zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi, 
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,  izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Stanje projekta 

Za projekt se izdeluje IDZ, zatem se bo izdelal DGD in PZI. 
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PREDLOG PRORAČUNA 2022 

1 
 

OBRAZLOŽITEV NAČRTA DELOVNIH MEST ZA LETO 2022 
 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 
Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A; v 
nadaljevanju: ZJU). 
V 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo z kadrovskimi viri v 
skladu z kadrovskimi načrti. Z 2. Členom pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in 
predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/6, 83/06, 70/07 in 96/06) se prikaže 
dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu delovnih mest in javnih 
uslužbencev, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. 
Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg 
nalog in program dela. 
V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi 
proračuna in mora biti usklajen z proračunom. Župan ga sprejme najpozneje v 60 dneh po 
uveljavitvi proračuna. 
 
V letu 2022 je planira naslednja struktura zaposlenih: 

- planirata se dva delavca z II. stopnjo izobrazbe za nedoločen čas zaposlitve. Delavca 
bosta zaposlena v režijskem obratu, na delih vzdrževanja cestne infrastrukture in 
urejanja zelenic, 

- ena delavka s V. stopnjo izobrazbe razporejeni na delnih mestih v računovodstvo in 
gospodarske javne službe, 

- trije delavci s VII. stopnjo izobrazbe, eden bo razporejen na delovno mesto tajniška 
dela s kombinacijo računovodskih del, drugi bo razporejen na delovno mesto 
pravnika s kombinacijo gospodarskih javnih služb, tretji delavec je razporejen na 
delovnem mestu direktor občinske uprave. 

 
Možnost spremembe kadrovskega načrta med proračunskim letom je možno, če pride do 
trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim 
številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. 
 
  
 
Trnovska vas, september 2020. 
 
Pripravila        Župan občine Trnovska vas 
Občinska uprava:           Alojz Benko dipl.upr.org. l.r.  



                                                                                                                       PREDLOG sklepa 
september 2020 

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 79/18 in 61/20 - ZDLGPE; v nadaljevanju 
ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 
5/18) je Občinski svet Občine Trnovska vas na _____ seji, dne ___________, na predlog 
župana sprejel naslednji 
 

S K L E P  
o izjemah od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Trnovska vas za leto 2022 
 
V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, 
ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Trnovska vas za leto 2022, ali ob nepredvidenih okoliščinah 
na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Trnovska vas sklepa pravne posle, ki niso 
predvideni v veljavnem letnem načrtu razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja in 
sicer največ 20 odstotkov skupne vrednosti iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja 
nepremičnega premoženja. 
 
Številka:  
Datum:  
___________________________________________________________________________ 

 
Obrazložitev: 

 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 - ZDLGPE) v 27. členu določa dopolnitev načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in izjeme od obvezne 
vključitve v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 
V prvem odstavku določa, da lahko svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi spremenjenih 
prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni 
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. 
člena ali drugega odstavka 25. člena tega zakona, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki 
narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 
V drugem odstavku pa določa, da lahko upravljavci v primeru spremenjenih prostorskih potreb 
in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali drugega odstavka 25. 
člena tega zakona, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo 
pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna 
vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka 
24. člena in prvega odstavka 25. člena tega zakona. Skupno vrednost pravnih poslov lahko vsako 
leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v 30 dneh po sprejetju proračuna. 
 
Ker se v praksi pojavijo primeri oz. vloge za nakup oz. prodajo, ki jih ob pripravi načrta ravnanja 
ni bilo moč predvideti, gre pa za nepredvidene okoliščine na trgu, ki narekujejo hiter odziv, 
Občinskemu sveto Občine Trnovska vas predlagam, da predlog sklepa obravnava in sprejme. 
 
                  Alojz BENKO, 
         župan Občine Trnovska vas       
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