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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.547.137 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 1.354.514 € 

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi 
Zakona o dohodnini. Dohodnina je največji prihodek občinskega proračuna, planirana je v višini 1.354.514 EUR, 
kar pomeni, da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 65% vseh predvidenih prihodkov za leto 2017. Dohodnina je 
planirana na podlagi podatkov prejetih s strani Ministrstva za finance .  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 (2.204 na dan 1.1.2016) in 
povprečnine.  

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 70.002 € 

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 na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.  

7030 Davki na nepremičnine vključujejo sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki 
jih v tekočem letu zberemo od fizičnih in pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska za opremljanje stavbnih 
zemljišč. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga lahko občina predpisuje samostojno. 

7032 Davek na dediščine in darila - obveznost plačevanja predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. 
Zavezanec za plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja 
ali darovanja ali prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne 
pogodbe za primer smrti. 

7033 Davek na promet nepremičnin - njegovo obveznost predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. 
Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. 

  

  

  

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 122.621 € 

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi 
z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. 

7044 Davki na posebne storitve v proračunu za leto 2017 so planirani v višini 600 EUR. V to skupino sodi davek na 
dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima 
dobitnik stalno prebivališče. 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili s proračunom ocenjeni v višini 89.700 EUR. V to skupino 
davkov uvrščamo: Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično 
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takso,  pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov. Z 2. rebalansom predvidevamo, da bo prihodek iz tega naslova višji oziroma je predvidena višina 
122.320 EUR. 

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 432.626 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 374.200 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja. Med prihodke iz naslova udeležbe na  dobičku štejemo 
predvsem prihodke iz tega naslova, ki ga ustvarjajo javna podjetja, katerih ustanovitelj je tudi naša občina. 

Prihodki od obresti so bili s proračunom planirani v višini 1.000,00 EUR.  

Med prihodke od premoženja uvrščamo prihodke od najema poslovnih prostorov in stanovanj. Prihodki od 
najemnin za stanovanja so ocenjeni v višini 36.000,00 EUR. Nov upravljavec poslovnih prostorov in stanovanj po 
pogodbi je Sipro.  Prihodki od najemnin-amortizacije za vodovod, kanalizacijo, čistilno napravo in odlaganje 
odpadkov pa se planira v višini 224.000 EUR. Z 2. rebalansom se predvideva prihodek iz naslova najemnin v višini 
22.820 EUR. Prihodek iz drugih najemnin ( amortizacije za vodovod, kanalizacijo) pa se z 2. rebalansom predvideva 
v višini 346.000 EUR. 

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 1.170 € 

Med takse in pristojbine uvrščamo tiste takse in pristojbine, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve 
javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti 
storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Prihodki iz upravnih taks so planirani v višini 1.200,00 
EUR. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 2.830 € 

V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi pooblastili so za posamezne kršitve predpisane 
globe v določenih zneskih. Osnovni namen sankcioniranja je odvračanje kršiteljev od nadaljnjega nespoštovanja 
veljavnih predpisov, pristojna služba občinske uprave pa bo z izvajanjem nadzorstvene funkcije poskušala zagotoviti 
čim več reda na lokalnem nivoju in tudi na področju prekoračitev hitrostnih omejitev v območjih šol, vrtcev, igrišč, 
predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, starejših udeležencev v prometu ter območjih naselij, kjer 
potekajo šolske poti, dodatno pa se bo izvajal nadzor nad maso tovornih vozil ter ustrezno sankcioniranje. Prihodki 
v letu 2017 so planirani v višini 2.500 EUR. Z 2. rebalansom se predvideva večji prihodek iz tega naslova in sicer v 
višini 2.830 EUR. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 12.781 € 

Med prihodke od prodaje blaga in storitev uvrščamo vse prihodke, ki jih posamezni proračunski uporabniki 
oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne dejavnosti", to 
je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih 
virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Večji prihodek predstavlja prihodek iz 
naslova grobnin, vodarin in pogrebnin. V letu 2017 so planirani prihodki v višini 13.200,00 EUR. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 41.645 € 
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Druge nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevkov in doplačil občanov za 
izvajanje določenih programov tekočega značaja ter drugi izredni nedavčni prihodki.  Iz naslova drugih nedavčnih 
prihodkov se planirajo prihodki  od komunalnih prispevkov, prihodki od refundacij javnih del in drugo.  

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 51.000 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 25.500 € 

V juniju 2017 smo prodali stanovanje v Lokovini 8, zato je z 2. rebalansom prikazan prihodek na tej postavki v 
višini 25.500 EUR. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 25.500 € 

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih 
osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev smo planirali na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Dobrna za leto 2017, ki je sestavni del proračuna.    

Zaradi nastale spremembe pri programu načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 
2017, ki je bil sprejet, dne 8. 12. 2016, je bil na zadnji 17. redni seji Občinskega sveta občine Dobrna, dne 6. 4. 
2017, sprejet dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2017 in Načrt ravnanja 
s premičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2017. V Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Dobrna za leto 2017 (PRILOGA 1) se je v prilogo št. 1 vključila prodaja parcele 1/5, k.o. 1056 Dobrna in prodaja 
parcele 1684/3, k.o. 1044 Brdce nad Dobrno. V prilogo št. 1, II. Stanovanjski in ne stanovanjski prostori, pa sta se 
dodali dve zemljišči, ki se nahajata pri Zavrhu nad Dobrno 2, in sicer parc. 789/9 in parc. 16/2, obe k.o. 1046 Zavrh. 

Glede na to, da se nepremičninski trg izboljšuje ter, da se predvideva, da še bodo izkazane potrebe po odkupih 
nepremičnin v lasti Občine Dobrna v letu 2017, z dopolnitvijo načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v 
lasti Občine Dobrna, načrtujemo prodajo nepremičnin v orientacijski vrednosti 197.000,00 EUR. 

Z 2. rebalansom se predvideva prihodek od prodaje zemljišč v višini 25.500 EUR. 

  

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 125.314 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 125.314 € 

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih 
skupnosti. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn 
javnega financiranja.   

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Sredstva državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so planirana v višini 12.952 EUR, 
kar predstavlja ocenjena finančna izravnava (podkonto 740000). 

Na kontu 740001- se planira pridobitev  sredstev iz 23. člena ZFO-1 ter požarna taksa. Sredstva iz naslova požarne 
takse, kot transferni prihodek, predstavljajo strogo namenski prihodek, ki se ga lahko uporabi izključno za varstvo 
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pred požari oziroma nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili za organiziranje in 
opremljanje gasilske enote. Občina Dobrna namerava tudi v letu 2017 kandidirati na razpis dodelitve nepovratnih 
sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Na kontu 740004 je planiran prihodek od ministrstva za povračilo škode po neurju, prihodki  sofinanciranja Skupne 
občinske uprave Dobrna, Vojnik in Vitanje, prihodki sofinanciranja medobčinskega inšpektorata in refundacije 
javnih del. 

 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov pa vsebujejo sredstva, ki jih občina pridobi iz sosednje občine za 
materialne stroške (za učence, ki obiskujejo OŠ Dobrna).  
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 756.544 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 259.565 € 

Pri planiranju plač zaposlenim za leto 2016 se je upoštevala sistemizacija delovnih mest v Občinski upravi Občine 
Dobrna in plače, ki jih določa Zakon o sistemu plač. Nanašajo se na izplačilo plače za župana, javnim uslužbencem 
zaposlenim v Občini Dobrna, zaposlenim preko javnih del in zaposlenim v okviru projekta. Sredstva so planirana v 
višini 287.346 EUR. Z 2. rebalansom proračuna bodo stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim nekoliko manjši. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 42.817 € 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost ( prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne 
vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi 
veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 433.350 € 

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljanje 
storitve, ki jih država  pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, plačilo potnih stroškov, 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 
storitve 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, članarina, plačila poštnih 
in bančnih storitev. 

 Za leto 2017 planiramo za izdatke za blago in storitve sredstva v višini 495.101EUR. Z 2. rebalansom bodo stroški 
za izdatke za blago in storitve nekoliko manjši od predvidenih s proračunom. 

 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 300 € 

Na kontu 4033 Plačila obresti od kreditov- drugim domačim kreditodajalcem so izkazana sredstva, ki so namenjena 
plačilu obresti za prejete dolgoročne kredite. 

409 - Rezerve 
Vrednost: 20.512 € 

Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 10.000,00 EUR.  

Sredstva proračunske rezerve, katere so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč so 
planirana v višini 20.512 EUR.  
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41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 875.134 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 14.000 € 

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali 
zasebnim tržnim proizvajalcem.  Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. 
Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila in drugo. 
Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.  

 Odhodki so planirani v višini 20.800,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna bo poraba sredstev nekoliko nižja in sicer 
v višini 14.000 EUR. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 535.830 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali 
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo 
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki 
teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. 

V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje 
oskrbe v domovih za odrasle, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin in razlika v ceni za vrtec. Odhodki so 
planirani v višini 573.321EUR. Z 2. rebalansom je planirana nižja poraba sredstev in sicer v višini 535.830 EUR. 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 49.414 € 

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, verske organizacije, društva in podobno.  

Planirana sredstva za ta namen znašajo 46.240 EUR. Z 2. rebalansom se poraba na tem kontu povečuje na 49.414 
EUR. 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 275.889 € 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo: sredstva, prenesena drugim občinam (predvsem za delovanje medobčinske 
inšpekcije), tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga 
občina plačuje za občane, tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo 
najobsežnejše transfere v javne zavode (osnovno šolo in vrtce) za plače ter izdatke za blago in storitve. 

  

 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 576.095 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 576.095 € 
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Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter 
investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti 
projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V 
tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicije v 
prostorsko planiranje, za nakup stanovanj in druge novogradnje. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 694.596 
EUR. Z 2. rebalansom 2017 se predvideva, da bo poraba  sredstev namenjena nakupu in gradnji osnovnih 
sredstev nekoliko nižja kot je bila planirana s proračunom in sicer v višini 576.095 EUR.  

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 6.000 € 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 6.000 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 6.000,00 EUR in se nanašajo na investicije 
v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

 

C - Račun financiranja 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 173.660 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 173.660 € 

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se tako izkazujejo 
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2017 so planirana 
odplačila kreditov v skupni višini 173.660 EUR za najete kredite iz let 2009,2010,2011 in 2013 ( investicija šola, 
vrtec, cesta, čistilna naprava, kulturni dom, knjižnica in Dobrna 15) 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 74.988 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj na področju političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega 
sistema v Občini Dobrna. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 74.988 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupana. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so 
uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša 
zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, 
predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega 
telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega 
programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem 
sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.  

 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
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 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 9.263 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške sej občinskega sveta, stroške delovnih teles občinskega sveta in financiranje političnih 
strank.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih volitvah, 
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Statut Občine Dobrna 
in  Zakon o javnih financah. 

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

Obravnava in sprejema statut občine in kasnejše usklajevanje s spremenjeno zakonodajo, ki omogoča nemoteno, 
organizirano in zakonito delo občinskega sveta in ostalih organov, sprejem razvojnih in prostorskih planov občine, 
občinskega proračuna, zaključnega računa, odločanje o nakupu in prodaji premoženja, spremljanje organizacije in 
izvajanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina. Aktivno sodelovanje svetnikov 
pri delu občinske uprave z namenom čim boljšega izvajanja nalog občine na vseh področjih razvoja in dela občine. 

 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 17.955 € 

01002 - Stroški sej občinskega sveta in sej delovnih teles 
Vrednost: 7.185 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Najvišje plačilo za opravljanje funkcije občinskega svetnika določa Zakon o lokalni samoupravi, znotraj tega obsega 
pa plačilo za opravljanje funkcije določa Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah  članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, ki ga je sprejel občinski svet 
določa sejnine in nagrade članov občinskega sveta in drugih članov delovnih teles občinskega  sveta. Postavka je 
namenjena financiranju tekočih izdatkov za tekoče delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zneski, 
določeni v pravilniku, se seštevajo in pripadajo članom občinskega sveta glede na aktivnosti v posameznem mesecu, 
vendar skupno mesečno izplačilo ne sme preseči 7 % plače župana. Sredstva so namenjena za sejnine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

 

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

Izhodišča na podlagi katerih je določen znesek porabe temelji na realizaciji preteklih let. 

01009 - SLS 
Vrednost: 1.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 predvidevamo sredstva v višini 1.112 EUR za financiranje politične stranke. 26. člen Zakona o 
političnih strankah določa, da lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo politične stranke in 
sicer, da stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva 
iz proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lahko lokalne 
skupnosti na podlagi tega zakona financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva 
iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne 
skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za 
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posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % 
sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 

 

01013 - SDS 
Vrednost: 420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 predvidevamo sredstva v višini 420 EUR za financiranje politične stranke. 26. člen Zakona o političnih 
strankah določa, da lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo politične stranke in sicer, da 
stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz 
proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lahko lokalne 
skupnosti na podlagi tega zakona financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva 
iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne 
skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za 
posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % 
sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 

01017 - DESUS 
Vrednost: 546 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 predvidevamo sredstva v višini 546,40 EUR za financiranje politične stranke. 26. člen Zakona o 
političnih strankah določa, da lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo politične stranke in 
sicer, da stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva 
iz proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lahko lokalne 
skupnosti na podlagi tega zakona financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva 
iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne 
skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za 
posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % 
sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 65.725 € 

Opis podprograma 

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Župan predstavlja in 
zastopa občino, usmerja in nadzira njeno delo, sklicuje in vodi seje, predlaga v sprejem proračun in zaključni račun 
občine, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.   Za 
pomoč pri opravljanju nalog ima občina  podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog 
župana izmed svojih članov. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz 
pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. 



 

Stran 19 od 110 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski 
kampanji, Statut Občine Dobrna in  Zakon o javnih financah. 

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanov in državljank. 

 

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

Letni cilji so predvsem naloga župana in podžupana, da skupaj z občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori in 
komisijami in občinsko upravo sprotno preverja izvajanje vseh, v programu sprejetih nalog tudi z uporabo že 
sprejetih različnih informatorjev, obveščanja javnosti s ciljem pridobiti povratne informacije. 

 

3000 - Župan 
Vrednost: 65.725 € 

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno 
opravljanje funkcije 

Vrednost: 58.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih 
odlokov in aktov, odloča v upravnih stvareh v pristojnosti občine. Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače 
funkcionarjev občine je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva za plače so planirana za župana, ki 
funkcijo opravlja poklicno in  podžupana, ki funkcijo opravlja nepoklicno.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na realiziranih izdatkih preteklih let. 

 

01012 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava 
informacij v medijih) 

Vrednost: 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obseg porabe na podkontih pisarniški material, založniške storitve, časopisi, revije, oglaševalske storitve, drugi 
posebni materiali ostajajo v isti višini kot v letu 2016. Z raznovrstnimi aktivnostmi na navedenem področju se v širši 
javnosti predstavlja delovanje Občine Dobrna in tudi na ta način krepi njen ugled. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na realiziranih izdatkih preteklih let. 

01015 - Materialni stroški župana in podžupana 
Vrednost: 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki materialni stroški župana in podžupanov so načrtovani odhodki  za pisarniški in splošni material in 
storitve, posebni material in storitve ter druge operativne odhodke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so bila realizacije preteklih let. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 3.320 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje Ekonomske in fiskalne administracije 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 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Dobrna, Poslovnik 
o delu Nadzornega odbora 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalna in učinkovita poraba javnih financ. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 1.100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, plačilnega pometa in pobiranje občinskih dajatev. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine 

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

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 1.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške 
plačilnega prometa - provizijo Upravi RS za javna plačila, provizije Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev ( nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu 

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

Dolgoročni cilj  tega podprograma je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost 
se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banka Slovenije, stroški E-
arhiv)) 

Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema plačilo provizij Upravi za javna plačila, plačilo storitev bank in drugo. Višina 
postavke je zaradi različne dinamike opravljenih storitev ter finančnega prometa težko določljiva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Odhodki na proračunski postavki se planirajo enako kot v letu 2016. 

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 2.220 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in 
priporočili za izboljšanje poslovanja. Število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe 
upoštevajo pri svojem poslovanju na podlagi določil Statuta Občine Dobrna in pregleda že opravljenih nadzorov 
poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče 
leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 2.220 € 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora zajema nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo 
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave 
Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti. 

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa 
občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem 
prispevek učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ. 

 

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

Izvedba načrtovanih nadzorov. 

 

2000 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 2.220 € 

01018 - Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije 
Vrednost: 2.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena financiranju tekočih izdatkov za tekoče delo nadzornega odbora( za izplačilo sejnine). 
Nadzorni odbor je imel v letu 2017 dodatno sejo, zaradi obravnave in sprejema novega Poslovnika Nadzornega 
odbora, zato smo z 2. rebalansom proračuna odhodke na tej proračunski postavki povečali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Izplačila sejnin iz preteklih let. 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 36.342 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov in občinske uprave ter zagotovitev 
pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in praznikov  v Občini Dobrna. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajih in občin. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in 
praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 
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0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 2.750 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Podelitev občinskih priznanj in nagrad. 

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

Podelitev občinskih priznanj in nagrad. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 2.750 € 

Opis podprograma 

Podprogram 04019001 Vodenje kadrovskih zadev vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in 
priznanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dobrna in Odlok o priznanjih Občine Dobrna 

 

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

Dolgoročni cilj je spodbujanje občanov na področju človekove ustvarjalnosti, da prispevajo k boljšemu in 
popolnejšemu življenju občanov in vpliv na razvoj in ugled Občine Dobrna. 

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

Letni izvedbeni cilj je spodbujanje občanov na področju človekove ustvarjalnosti, da prispevajo k boljšemu in 
popolnejšemu življenju občanov in vpliv na razvoj in ugled Občine Dobrna. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 17.955 € 

04001 - Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo 
nagrad in priznanj) 

Vrednost: 2.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki občinske nagrade so planirana sredstva, ki so namenjena za nakup občinskih nagrad ob 
občinskem prazniku. V postavko prištevamo stroške izdelave listin : županskih priznanj, listin, zlate plakete in 
častnega občana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravica porabe se planira na podlagi preteklih let. 

 

 



 

Stran 24 od 110 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 33.592 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov in občinske uprave ter zagotovitev 
pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in praznikov.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu 
organov in institucij preko rednega komuniciranja in ustrezno vzdrževani poslovni prostori. 

 

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

Glavni cilj so organizacija in izvedba praznovanja občinskega praznika in sprotno ter celovito obveščanje javnosti o 
dogajanju v občini. 

Kazalci so uspešno izvedene prireditve ob občinskem prazniku. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 2.530 € 

Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti zajema: objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu ( Uradni list Republike 
Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in 
vzdrževanje spletne strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja. 

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o 
njihovem delu preko rednega komuniciranja. 

 

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

Letni izvedbeni cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih 
medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 17.955 € 

04004 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 2.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov objav in obvestil o delu občine, predstavitvah občine v medijih 
na osnovi sklenjenih pogodb in plačil objav javnih razpisov, javnih povabil in oglasov. V letu 2016 smo imeli 
pregled veljavnih občinskih aktov ( Statut Občine Dobrna, Poslovnik občinskega sveta Občine Dobrna in Poslovnik 
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Nadzornega odbora Občine Dobrna) s strani Službe za lokalno samoupravo. Le-ta je ugotovila, da je statut občine in 
poslovnik občinskega sveta potrebno, glede na to, da sta bila oba akta novelirana l. 2006 in l. 2011, uskladiti oz. 
ustrezno dopolniti z novejšo zakonodajo in sicer z Zakonom o integriteti in preprečevanjem korupcije, z Zakonom o 
stvarnem premoženju. Oba akta bo potrebno objaviti v uradnem listu v celoti, zato smo sredstva na tej proračunski 
postavki povečali.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Izhodišča so planirana na podlagi preteklih let. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

04005 - Celostna podoba občine 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena nakupu različnih predmetov, na katerih bo upodobljena že sprejeta celostna 
podoba občine (zastave). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravica planirane porabe je planirana na podlagi sprejetega proračuna za leto 2016. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 3.712 € 

Opis podprograma 

Program zajema izvedbo protokolarnih dogodkov in sicer pokroviteljstva občine pri prireditvah javnega zavoda, 
društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini Dobrna, informiranje 
občanov in občank o posameznih javnih obravnavah in razpravah, slovesnostih, prireditvah ter drugih aktivnostih 
občine, plačilo drugih storitev v zvezi z informiranjem javnosti. 

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

Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini Dobrna, informiranje 
občanov in občank o posameznih javnih obravnavah in razpravah, slovesnostih, prireditvah ter drugih aktivnostih 
občine, plačilo drugih storitev v zvezi z informiranjem javnosti. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 17.955 € 

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Vrednost: 3.712 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirani odhodki v zvezi z izvedbo občinskega praznika oziroma prireditev, ki 
spremljajo občinski praznik. V obdobju enega do dveh tednov se zvrsti več prireditev, ki so kulturnega ali športnega 
značaja. Na zaključni prireditvi, ki je običajno 15.6. se podelijo občinska priznanja. Planirani stroški za izvedbo 
prireditev ob občinskem prazniku so 3.400,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravica porabe se planira na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 27.350 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno 
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

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

Dolgoročni cilj je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. 

 

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

  

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

04011 - Pravno zastopanje, izvršbe in drugi sodni postopki 
Vrednost: 7.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov notarskih overovitev, stroški izvršb, pravnemu zastopanju občine. Z 2. 
rebalansom proračuna so povečani stroški zaradi dodatnih stroškov v zvezi z zastopanjem v zadevi Atrij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva so planirana na podlagi preteklega leta. 

04017 - Prenova centra Dobrne-Ureditev trga-SEVERNI DEL 
Vrednost: 19.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je prenova severnega dela trga v Dobrni, ki zaobjema tako novo ureditev parkovnih in peščevih 
površin kot tudi novo prometno ureditev ter programsko zasnovo. Prenova kot smiselno celoto zajema prostor med 
cesto, ki zavija k zdravilišču in zasebnimi objekti in zemljišči na severnem ter zahodnem robu trga. Objekt Dobrna 
18 je porušen. Tržni prostor bo v sebi združeval zadostno pestrost programa, ki bo zagotavljala pretok ljudi s 
poudarkom na turizmu skozi vse leto. Dobrna kot turistični kraj z renomejem bo tu ponudila: 
- Gostinski program / kavarno 
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- Prodajalno izdelkov domače obrti / galerijo 
- Dogodke na prostem - prireditveni prostor 

Za izvedbo projekta je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, izvedba pa je pogojevana s pridobitvijo 
sofinancerskih sredstev.  
Sredstva na tej postavki so namenjena za potrebe prijave na morebitni sofinancerski razpis (priprava vloge, izdelava 
investicijskega programa), na katerem je pogoj, da je investicija, ki se prijavlja, vključena v proračun in načrt 
razvojnih programov občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov po št. projekta OB155-10-0005. 

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

Na podlagi predvidevanj iz predhodnih ponudb. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 361.952 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 
Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo 
svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo preneseni z zakoni 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne 
moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je v zagotavljanju materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo 
administrativnih služb na področju, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Povezovanje lokalnih skupnosti 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

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

Vrednost: 9.300 € 

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). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave je povezovanje lokalnih skupnosti zaradi sofinanciranja 
skupnih razvojnih programov in strategij. 

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

Glavni izvedbeni cilj je delovanja na področju lokalne samouprave in povezovanje lokalnih skupnosti zaradi 
sofinanciranja skupnih razvojnih programov in strategij. 



 

Stran 28 od 110 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

  

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 9.300 € 

Opis podprograma 

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje razvojnih programov in strategij na lokalni in regionalni ravni, za 
pripravo različnih strokovnih podlag, zbiranje analitičnih in drugih podatkov, stroškov delovnih teles v zvezi z 
razvojnimi programi ter za organizacijo priprave in izdelavo razvojnih dokumentov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

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

Spodbujanje regionalnega razvoja je v javnem interesu. Občine se zavzemajo za posebno obravnavo njihovega 
območja tako znotraj Savinjske statistične regije, v katero so po trenutni zakonodaji umeščene, kot tudi na nivoju 
države, kjer bodo upoštevani realni kazalci razvitosti in realne potrebe tega območja. 

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

Spodbujanje regionalnega razvoja je v javnem interesu. Občine se zavzemajo za posebno obravnavo njihovega 
območja tako znotraj Savinjske statistične regije, v katero so po trenutni zakonodaji umeščene, kot tudi na nivoju 
države, kjer bodo upoštevani realni kazalci razvitosti in realne potrebe tega območja. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

06004 - Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: ORP, RASR,ZOS,SOS) 
Vrednost: 9.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Dobrna pri rednem financiranju regionalno razvojnih  in 
drugih programov za povezovanje lokalnih skupnosti. (ORP, RASR, SOS in ZOS).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravice porabe so predvidene na podlagi porabe sredstev preteklega leta. 

 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 352.652 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Zajema sredstva 
za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški) in sredstva za 
razpolaganje  in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ( tekoče vzdrževanje upravnih 
prostorov, nakup opreme, vzdrževanje upravnih prostorov,...) 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne 
uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 

 

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi ob upoštevanju usmeritve za prijazno javno 
upravo. 

 

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 

Vrednost: 327.152 € 

Opis podprograma 

Iz te postavke se financirajo plače in drugi prejemki zaposlenih delavcev občinske uprave in nagrade  dijakom in 
študentom za opravljanje obvezne prakse. Iz te postavke se plačuje tudi dodatno pokojninsko zavarovanje in 
povrnitve materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delavcih v državnih organih, Zakon o delovnih 
razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju, Zakon o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Uredba o plačah direktorjev v 
javnem sektorju, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in 
pravosodnih organov ter odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrna. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške 
tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in 
pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač 
zaposlenim, kot tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezna opremljenost in postavitve delovnih mest, 
kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Cilj je tudi omogočanje izpopolnjevanja funkcionalnih znanj, 
zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabava strokovne literature, dnevnega časopisja. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi v skladu s 
predpisi, ter zagotavljanje tistega obsega nalog, ki je določen z zakonskimi določili in občinskimi predpisi. 

4000 - Občinska uprava - režijski obrat 
Vrednost: 86.578 € 

06006 - Plače delavcev občinske uprave -Režijski obrat 
Vrednost: 71.705 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in projekcije BOD za 12 mesecev z 
upoštevanjem sprostitev napredovanj v letu 2016. Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, 
premije in drugi izdatki so načrtovani v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ. Pri načrtovanih sredstvih 
za plačilo prispevkov za socialno varnost so upoštevane obstoječe prispevne stopnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 



 

Stran 30 od 110 

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

Sredstva so planirana za štiri zaposlene. Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi projekcije BOD za 12 
mesecev. 

06010 - Materialni stroški - Režijski obrat 
Vrednost: 14.873 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja režijskega obrata. Sem sodijo 
stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, pisarniškega materiala, drobnega inventarja, 
zavarovanja, službenih poti, reprezentance, izobraževanja ter drugih stroškov, ki so potrebni za delovanje režijskega 
obrata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravice porabe proračunskih sredstev v letu 2017 so planirane na podlagi realizacije v preteklih letih. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

06007 - Plače delavcev občinske uprave 
Vrednost: 140.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in projekcije BOD za 12 mesecev, 
upoštevanjem sprostitve napredovanj v letu 2016 in na novo določenim regresom za letni dopust.  Sredstva za 
povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in drugi izdatki zaposlenim so planirane in usklajene v 
skladu z zakonom o uravnoteženju javnih financ. Pri načrtovanih sredstvih za plačilo prispevkov za socialno varnost 
proračunski uporabniki upoštevajo obstoječe prispevne stopnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva so planirana za  zaposlene v občinski upravi. Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi projekcije 
BOD za 12 mesecev. 

06009 - Materialni stroški - uprava 
Vrednost: 40.981 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in uporabe 
upravne stavbe. Sem sodijo stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, poštnih storitev, 
pisarniškega materiala, drobnega inventarja, zavarovanja, službenih poti, reprezentance, najema vozil, 
izobraževanja, varovanja, čiščenja ter drugi stroški potrebni za delovanje uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravice porabe proračunskih sredstev v letu 2017 so planirana na podlagi realizacije v preteklih letih. 

06015 - Upravna enota 
Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki upravna enota se izkazujejo stroški telefona. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe proračunskih sredstev so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

06017 - Medobčinska inšpekcija 
Vrednost: 10.223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2017 so za stroške  zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu načrtovana sredstva v višini 
9.953,00 EUR. Materialni stroški zajemajo planirana sredstva za pisarniški material, tiskovine, računalniške storitve, 
uniforme in službene obleke, publikacije, stroške službenih mobilnih telefonov, poštnine, vozil, seminarjev in 
izobraževanj in druge morebitne stroške. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi finančnega plana Občine Vojnik, kjer je sedež medobčinskega inšpektorata. 

06019 - SOU Dobrna,Vitanje,Vojnik 
Vrednost: 43.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 je Občina Dobrna sprejela Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna občinska 
uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik na področju proračunskega računovodstva. V proračunski postavki so zajeti 
stroški plače in prispevkov za enega zaposlenega ter vsi materialni stroški vezani na zaposlenega ( stroški 
vzdrževanja računovodskih programov, vzdrževanja računalnika, pisarniški material, zdravniški pregled, licenčnine, 
strokovna literatura, izobraževanje, stroški telefona  in drugo). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte 

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

Sredstva so planirana na podlagi stroškovnika predloženega iz strani Občine Vojnik. 

06021 - Stroški za delovanje objekta - Ureditev trga Dobrna-Paviljon na 
južnem delu trga 

Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka 06021 zajema stroške Paviljona na južnem delu trga Dobrne ( električna energija, voda, odvoz 
smeti, telefon, čiščenje,...) 

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 za vzdrževanje novega objekta. 

 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Vrednost: 25.500 € 
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Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave se nanaša na tekoče 
vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnine za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih 
prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme in nakup prevoznih sredstev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 
javnih naročilih 

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

Gospodarno ravnanje s premičnim premoženjem. 

 

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

Zagotovitev ustreznih prostorov in pogojev  dela za delovanje občinske uprave. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

06012 - Tekoče vzdrževanje rač.opreme, programov in drugo 
Vrednost: 12.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se krijejo stroški licenčnin,  uporabe vzdrževanje računalniških programov ter priklopi na različne 
računalniške baze ter druga vzdrževalna dela ( Odos, Iobčina, h-kom, Informatik). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi preteklega leta. 

06013 - Vlaganja v opremo - občinska uprava 
Vrednost: 13.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena nakupu novih osnovnih sredstev, inventarja, informacijske in strojne opreme. Plan nabave je 
del načrta nabave in gradenj v tekočem letu. Postavka se oblikuje na podlagi potrebnih nabav in zamenjav osnovnih 
sredstev, ki so potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave. V letu 2017 se bo nabavil nov strežnik in 
programska oprema Windows za server. Prav tako so planirana sredstva za ureditev arhiva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-07-0003 

 

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

Pravice porabe so planirane na podlagi predračunov za nabavo opreme in prevoznih sredstev v letu 2017. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 28.161 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, 
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 
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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 (Ur. list 
RS, št 56/2001); Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002); 
Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002); Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije 
(sklep Vlade RS, 25.4.2002). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju zaščite in reševanja so usposabljanje enot civilne zaščite, ter usposabljanje in 
opremljanje prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Dobrna. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 28.161 € 

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. Na glavni program se nanašata dva 
podprograma in sicer prvi podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot civilne 
zaščite, drugi podprogram pa je protipožarna varnost, ki vključuje dejavnost gasilskih društev, zavarovanja gasilcev 
in gasilskih vozil, investicije v gasilska vozila  in opremo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: 

-izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč; 
- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnega razvoja; 
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; 
- izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob vojaških napadih, 
pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih; 
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne 
dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema; 
- urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami in državami v regiji; okrepiti vlogo in dejavnosti 
Slovenije v mednarodnih človekoljubnih in drugih organizacijah, vključno z vključevanjem njenih sil v mednarodne 
človekoljubne in reševalne akcije; 
- pripraviti novo zasnovo sanacije posledic naravnih nesreč, ki bo temeljila na večji odgovornosti fizičnih in pravnih 
oseb za varnost ljudi in premoženja ter na varovanju pred nesrečami. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč; 
redno vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme; zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov 
pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč; zagotavljanje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja pripadnikov 
sil za zaščito, reševanje in pomoč; sprotna nadomestitev poškodovane in iztrošene skupne ter osebne zaščitne ter 
reševalne opreme. 

 

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 

Vrednost: 1.635 € 

Opis podprograma 

Izvedena bodo usposabljanja enot civilne zaščite, občinskega štaba za civilno zaščito ter drugih reševalnih enot, 
katere so organizirane v okviru prostovoljnih društev. Del  sredstev je namenjenih za obvezna in dodatna 
zavarovanja reševalcev na usposabljanjih in intervencijah, pokrivanje obveznosti iz pogodb o službi v civilni zaščiti, 
pokrivanje intervencijskih stroškov, dopolnjevanje operativnih načrtov ter ocene ogroženosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, 
Zakon o varstvu pred požari, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o društvih 

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

Dolgoročni cilj je opremljanje enot z osebno in skupno zaščitno ter reševalno opremo. Gasilske enote bodo v 
prihodnjem obdobju nabavljale predvsem osebno varovalno opremo, pa tudi manjkajočo skupno opremo. Oprema, s 
katero reševalne enote razpolagajo se uničuje tako na intervencijah kot tudi v procesu izobraževanja in 
usposabljanja. Da se zagotavlja njena funkcionalnost in zanesljivost, jo je potrebno sprotno nadomeščati in 
posodabljati. Enako velja tudi za gasilska vozila, katerim se z leti zmanjšuje njihova funkcionalnost ter se 
povečujejo stroški vzdrževanja. 

 

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

Pripravljenost in usposobljenost CZ in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

07004 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
Vrednost: 605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za osebno zaščitno opremo in tehnično reševalno opremo reševalnih enot, ki delujejo v 
društvih in drugih organizacijah s katerimi ima občina sklenjene pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

07005 - Stroški operativnega delovanja - pogodbeno delo 
Vrednost: 1.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranimi sredstvi moramo pripadnikom zaščitno reševalnih enot zagotoviti izpad osebnega dohodka v času 
opravljanja usposabljanj in drugih dolžnosti sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja. Prav tako se iz te 
proračunske postavke pokrivajo stroški pogodbenega izvajalca, ki skrbi za usposobljenost štaba, enot in služb 
civilne zaščite in drugih operativnih občinskih sil za zaščito in reševanje.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 26.526 € 

Opis podprograma 

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši  občini, to je zmanjšati število 
nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je 
v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh 
nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike 
varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. Sredstva so namenjena za 
usposabljanje, vzdrževanje vozil, opreme gasilskih domov, sredstev zvez ter zavarovanja vozil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o 
varstvu pred utopitvami, Zakon o društvih 

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

Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih. 

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

Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

07007 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna 
Vrednost: 5.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske zveze ter za 
izvedbo tekmovanj in prireditev gasilskih društev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

07008 - Dejavnost Gasilske zveze Dobrna - Vojnik 
Vrednost: 5.088 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gasilska zveza  Dobrna - Vojnik opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki zadevajo zlasti kadrovanje in 
usposabljanje gasilcev, razvoj opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

07009 - Sofinanciranje nabave črpalke Rosenbauer FOX IV ter gasilske 
zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 

Vrednost: 8.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sklada požarne takse. Dodatno so bile 
PGD Dobrna na občinskem svetu odobrena sredstva v višini 3.000 EUR za nabavo gasilskih oblek, zato so sredstva 
z 2. rebalansom proračuna povečana za ta znesek. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-07-00036 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

07013 - Izobraževanje gasilcev 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki 07013 so namenjena izobraževanju gasilcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklega leta. V preteklih letih so se porabljena sredstva vodila 
na proračunski postavki 07007. 

07014 - Zavarovanje gasilskih vozil in tehnike ter ostala gasilska zavarovanja 
Vrednost: 6.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zavarovanje gasilskih vozil in tehnike ter ostale gasilske opreme je namenjena zavarovanju le-
tega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. 

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 450 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v 
občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig prometne varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe 
vzdrževanja in nadzora ter z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne - slabe načine vedenja v prometu. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Vrednost: 450 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini 
in delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim večja varnost v cestnem prometu, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh 
udeležencev cestnega prometa. 

 

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

Zagotovitev prometne varnosti v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 450 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje prometno varnost in sicer delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ( 
zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan in skozi celotno leto), kar pomeni predvsem obveščanje in 
osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometne varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem 
prometu. Sem sodi tudi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za 
izboljšanje prometne varnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji in Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti 
pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na 
kakršnikoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Najpomembnejši cilj je sprememba 
vedenja udeležencev v cestnem prometu, tako pešcev kot voznikov. Kazalci so vključitev čim večjega števila oseb v 
preventivne aktivnosti in spremembe ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 

 

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere naj bi bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in 
dijaki ter kritične skupine udeležencev v prometu. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih 
udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanja s čim več subjekti, posreden 
kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrna bo skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za 
večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih 
odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Sredstva so namenjena akcijam s področja varnosti 
in vzgoje v cestnem prometu za šoloobvezne in predšolske otroke. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

08003 - Stroški merilnikov hitrosti 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 smo nabavili dva merilnika hitrosti. Eden je nameščen na vstopu v Občino Dobrna pri OŠ Dobrna, drugi 
pa je nameščen pri vstopu v zdraviliški park iz strani Klanca. Iz te proračunske postavke se pokrivajo stroški meritve 
hitrosti, katere nam zaračunava  operater mobilne telefonije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na določene projekte. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi stroškov preteklega leta. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 51.384 € 

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, vse v 
skladu s področno zakonodajo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 51.384 € 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov, aktivno vključevanje v programe aktivne 
politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih, uvajanje programov za zmanjšanje števila 
brezposelnih. 

 

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

Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečati število novih zaposlitev na 
območju občine, zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in zmanjševati dodeljevanje socialne pomoči 
na drugi strani.. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 51.384 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del. Cilj programa je predvsem v zniževanju števila 
dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod 
udeležencev iz programa javnih del v redno zaposlitev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in 
gospodinjstvom, Zakon o štipendiranju, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Pravilnik o postopkih izvrševanja 
proračuna RS ter Pravilnik o financiranju javnih del. 

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

Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanja  je zmanjšati brezposelnost. 

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del. 

 

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

Letni cilj aktivne politike zaposlovanja je zmanjšati brezposelnost. 

Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

10001 - Povečanje zaposljivosti - javna dela 
Vrednost: 51.384 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru posebnih programov občinske uprave so predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po  programih 
javnih del v letu 2017 za šest delavcev.  V sklopu javnih del se bodo izvajala naslednja dela: vzdrževanje in urejanje 
sprehajalnih poti, pomoč pri evidentiranju in sanaciji divjih odlagališč, pomoč pri vzdrževalnih delih na zelenicah, 
ob spomenikih, pomoč pri arhiviranju ter drugo. Tako so za izvajalce predvidena sredstva za plače v višini 
74.021EUR. Z 2. rebalansom proračuna se sredstva zmanjšujejo. Razlog za to je , da smo s programom javnih del 
pridobili javne delavce, ki niso bili zaposleni skozi celotno leto.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Izhodišče za planiranje je plača za pet delavcev zaposlenih preko programa javnih del. 

 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 21.784 € 
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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 

 Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve 
njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja 
kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 16.106 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji: 

Oživitev podeželja ( ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij), 

ohranjanje tradicij, šeg in navad, 

povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu, 

izgradnja celostne podobe podeželja, 

razvoj okolju prijaznega kmetijstva, 

ohranjanje in revitalizacija gozdov, 

izkoriščanje gozdne bio mase, 

izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase, 

povečanje števila obiskovalcev 

 

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

Letni izvedbeni cilj je izvedba razpisa za dodeljevanje finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja, 
vzpostavitev lokalne akcijske skupine "Raznolikost podeželja"za obdobje 2014-2020 ter izvedbo prvega razpisa, 
prijava na razpis LAS-a ter uspešno sodelovanje pri upravljanja LAS. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 16.106 € 

Opis podprograma 

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na 
podeželju, kar je skladno s smernicami v okviru tretje osi, ki predvideva izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju. Sredstva so upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa kot nepovratna sredstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju 
o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o 
državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih 
državnih pomočeh po pravilu de minimis 

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

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti ter urejena 
kmetijska krajina. 

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

Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Dobrna in povečano opravljanje storitev in trženja 
proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Dobrna. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

11002 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  dodeljena na podlagi razpisa so namenjena:  za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v 
Občini Dobrna,  naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v opravljanja storitev in trženje 
proizvodov ter storitev s kmetije, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in ohranjanje tradicionalnih stavb v 
občini.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

11004 - Razno-izobraževanje 
Vrednost: 3.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za razna izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

11013 - LAS od Pohorja do Bohorja 
Vrednost: 956 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Dobrna, Dobje, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče predstavljajo zaokroženo 
podeželsko območje s podobnimi značilnostmi ter predvsem s skupnim ciljem doseči trajnostni in celovit razvoj. 
Tako so se leta 2002 dogovorile za vzpostavitev partnerstva ter skupen pristop k pripravi skupnega razvojnega 



 

Stran 42 od 110 

programa podeželja. V letu 2006 so občine s podpisom Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine pristopile k 
ustanovitvi LAS od Pohorja do Bohorja ter na ta način izrazile interes in željo, da postanejo Leader območje in 
nadaljujejo s skupnimi aktivnostmi za celovit in trajnostni razvoj podeželja. V letu 2015 se je pogodba iz leta 
2006 obnovila, tako da občine nadaljujejo skupne aktivnosti v novi finančni perspektivi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Poraba na tej proračunski postavki je planirana na podlagi programov za leto 2016. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 1.573 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja. 

 

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

Zagotovitev ustreznih sredstev za oskrbo zapuščenih živali. Merilo: število oskrbovanih živali, najdenih na območju 
Občine Dobrna. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 1.573 € 

Opis podprograma 

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje 
zavetišča za zapuščene živali kot javno službo, ki se lahko organizira tako, da lokalna skupnost ali sama ustanovi 
zavetišče, pri čemer mora najti ustrezno lokacijo, urediti dokumentacijo in primerne objekte ter organizirati javno 
službo ali pa podeli koncesijo drugi pravni ali fizični osebi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali 

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

Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali z območja Občine Dobrna. 

Kazalci: število oskrbovanih zapuščenih živali. 

 

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

Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. 

Kazalci: število oskrbovanih zapuščenih živali. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 
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11010 - Zavetišča (azil) za živali 
Vrednost: 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje 
zavetišča za zapuščene živali kot javno službo, ki se lahko organizira tako, da lokalna skupnost ali sama ustanovi 
zavetišče, pri čemer mora najti ustrezno lokacijo, urediti dokumentacijo in primerne objekte ter organizirati javno 
službo ali pa podeli koncesijo drugi pravni ali fizični osebi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

11014 - Lovstvo 
Vrednost: 423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji. Koncesionarji so lovske družine. Zakon o divjadi in lovstvu v 29. 
členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa 
prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na 
lovno površino lovišča, ki leži v njej. Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v 
naravne vire v občini (čistilna akcija občine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, 
vzdrževanje gozdnega roba, izdelavo in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, 
postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež). V letu 2016 je bil sprejet  Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za 
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti  namenijo za delovanje Lovske družine 
Dobrna za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Nakazilo koncesijske dajatve iz preteklega leta. 

 

1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 4.105 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ustrezno urejena gozdna infrastruktura. 

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

Ustrezno urejena gozdna infrastruktura. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 4.105 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena vsakoletnemu tekočemu vzdrževanju gozdnih cest. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o gozdovih 

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

Dolgoročni cilje je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet po gozdnih cestah (hoja, 
spravilo lesa). 

 

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

S planiranimi sredstvi bomo izvajali vzdrževalna dela na gozdnih poteh za uporabo v kmetijske in gospodarske 
namene. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

11012 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 4.105 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Dela se vsako leto izvedejo na osnovi 
sofinancerske pogodbe med občino in zavodom RS za gozdove v skladu z njihovim programom vzdrževanja 
gozdnih cest.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Vrednost: 3.050 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe z električno energijo, 
oskrbo s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Energetski zakon 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja, zaradi uporabe manj ekoloških 
energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov - obnovljivih virov energije. Zmanjšanje 
porabe energije. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

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

Vrednost: 3.050 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 
vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in s tem povečanje prometne varnosti na 
javnih cestah. 

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

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in s tem povečanje prometne varnosti na 
javnih cestah. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12029001 Oskrba z električno energijo 

 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

Vrednost: 3.050 € 

Opis podprograma 

Oskrba z električno energijo oziroma izgradnja električnega omrežja ( na primer na zazidalnih območjih) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Energetski zakon 

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

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in s tem povečanje prometne varnosti na 
javnih cestah. 

 

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

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in s tem povečanje prometne varnosti na 
javnih cestah. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

12012 - Strategija razvoja javne razsvetljave, prenos JR 
Vrednost: 3.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi sprejetja nove Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81, 109/2007) je 
občina v letu 2009 izdelala Strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave. Omenjena uredba določa varstvo 
narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje porabe električne energije virov 
svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje, kamor spada tudi javna razsvetljava. Uredba ima dva bistvena 
člena, in sicer: - za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %, 
- letna poraba električne energije vseh svetilk, ki jih opravlja občina za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, 
ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem občine. V Občini 
Dobrna je nameščenih 284 svetilk, od tega 276 svetilk ne ustreza uredbi in jih je potrebno do 31. 12. 2016 zamenjati. 
Vezano na določila uredbe je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi svetilk javne razsvetljave, za kar so 
predvidena sredstva na PP 12012.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-10-0007. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Proračunska sredstva so planirana na podlagi ponudbe. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 243.917 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in 
infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih 
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah in Odlok o občinskih cestah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ustrezna ureditev cestne infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 243.917 € 

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, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek kraja, nanašajo 
pa se predvsem na: povečanje gospodarnosti in učinkovitosti krajevnega prometnega omrežja, izboljšanje prometne 
varnosti, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje varne poti v šolo, omogočanje mobilnosti prebivalstva, 
zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje 

 

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se 
izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, 
z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti 
prevoznost občinskih cest. Kazalci: dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, dolžina pločnikov brez 
con za pešce, število javnih parkirnih mest 

 

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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13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 134.373 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest ( letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ( letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture ( pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest 

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

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest  so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega 
cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s 
pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 

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

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest  so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega 
cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

13001 - Vzdrževanje asfaltnih cest 
Vrednost: 74.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letno vzdrževanje asfaltih cest se izvaja v obsegu krpanja asfaltnih površin in lokalne preplastitve manjšega obsega. 
Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej 
zaradi vse pogostejših neurij in poplav, ki pustošijo po Sloveniji. Sredstva na teh postavkah so namenjena tekočemu 
vzdrževanju asfaltnih cest  v sezoni 2016/2017. Letošnja zima je na cestah pustila precejšnje posledice, zato smo 
dodatna sredstva namenili za potrebno obnovo asfaltnih cest ( krpanje).  

Zaradi dotrajanosti asfaltnih cest je bilo potrebno na večih lokacijah po občini izvesti večja obnovitvena dela, ki so 
zajemala krpanje asfaltnih cest, vključno s pripravljalnimi deli. Sanirali so se najnujnejši odseki na več kot 
petdesetih lokacijah po občini. Zato smo z 2. rebalansom sredstva na tej proračunski postavki tudi povečali. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

13002 - Vzdrževanje makadamskih cest 
Vrednost: 26.479 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje makadamskih cest se nanaša na dodajanje manjkajočega materiala, vzdrževanje bankin, obcestnih 
jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, vzdrževanje obcestne vegetacije, obrezovanje drevja in 
košnja obcestnih robov. Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki jih je potrebno vsako leto redno 
vzdrževati, še posebej zaradi vse pogostejših neurij in poplav, ki pustošijo po Sloveniji. Sredstva na teh postavkah so 
namenjena tekočemu vzdrževanju  makadamskih cest  v sezoni 2016-2017.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

13004 - Zimska služba - krajevne ceste 
Vrednost: 23.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilji izvajanja rednega zimskega vzdrževanja so: zagotoviti pravočasno pripravo cestnega 
omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za 
ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. 
Sredstva so namenjena izvajanju  zimskega vzdrževanja na javnih cestah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih, 
avtobusnih postajališčih in drugih javnih površinah. Stroški zimske službe so odvisni od vremenskih razmer, zato je 
predvideni znesek le groba ocena, dobljena na podlagi izkušenj preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Predvidena vrednost  izvajanja zimskega vzdrževanja je določena na osnovi povprečne porabe iz preteklih sezon. 

13005 - Elementar (nujne sanacije,usad,plazov) 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo škode, povzročene po neurjih in poplavah, in sicer na podlagi ocenjene škode, ki 
se je posredovala na MOP v sprejem Programa sanacije škode po neurjih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

13007 - Mostovi 
Vrednost: 2.879 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva, ki so planirana na tej postavki so namenjena manjšim sanacijam mostov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi porabe preteklih let. 

 

13010 - Odpisi cest 
Vrednost: 565 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka odpisi cest vsebuje sredstva, katera so namenjena za urejanja lastništva kategoriziranih 
občinskih cest ( prenos zemljišč v javno dobro). Z rebalansom smo sredstva povečali, ker smo s proračunom 
predvideli premalo sredstev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi porabe preteklih let. 

13052 - Invalidom prijazna občina ( označbe, odprava ovir, prometni 
znaki,prehod za pešce, ureditev varne poti Koren) 

Vrednost: 950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S strani  Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje  je prispela pobuda, da bi Občina Dobrna pristopila k 
projektu  "OBČINA PO MERI INVALIDOM". 

Veliko  invalidov  se srečuje z težavami, ki so specifične za invalide. 
Aktivisti, ki delujejo na tem področju se iz leta v leto trudijo, da bi imeli vsi občani  enake možnosti pri normalnem 
vsakodnevnem življenju.  Ureditev ovir je velikega pomena za vse občane in turiste, ter mimoidoče, ki si turistični 
kraj radi ogledajo. 
Zato je Občina Dobrna v letu 2016 pristopila k izvedbi projekta Invalidom prijazna občina, s tem da je odpravila 
določene ovire na cesti, postavila prometne znake, obnovila označbe.... 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 79.887 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine) 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest 

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

• Obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem 
udeležencem v prometu, 

• zagotavljanje ohranjanja in nadgradnja standarda cest.  

 

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

Letni cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest  so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega 
cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanja 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 
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13015 - Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih cest 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na proračunski postavki so namenjena za urejanje cest po programu NRP. Kategorizirana 
javna cesta Lužar-Kamenik-Doler je bila ogrožena ob sprožitvi plaza Doler. Ob sanaciji plazu se je cesta še dodatno 
poškodovala tako, da jo je bilo nujno potrebno sanirati, saj ni bila več usposobljena za normalni promet. Sanacija in 
asfaltiranje te ceste se je izvedla deloma iz sredstev predvidenih ob sanaciji plazu za popravilo ceste, del sredstev za 
asfaltiranje se predvidi iz proračuna v letu 2017, zadnjih 180 m ceste pa so komplet sanacijo vključno z asfaltno 
preobleko izvedli in financirali občani sami.  Z rebalansom smo sredstva povečali za ureditev dela ceste v splošni 
rabi parcelna številka 1963/9, k.o. Dobrna. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-08-0001. 

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

Sredstva so planirana na podlagi ocenjene vrednosti. 

13048 - Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna_Guteneg - faza 0,II. In III. 
Vrednost: 31 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Občina Dobrna namerava zaradi dotrajanosti ceste izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna - Hudičev graben - 
Krištaje, in sicer na odseku Dobrna - Gutenek, v dolžini 1.300 m. Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje razširitev 
obstoječe ceste z ureditvijo obstoječih cestnih objektov (mostovi, prepusti,), izgradnjo pločnika in kolesarske steze, 
javne razsvetljave, ureditev pripadajoče cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih postajališč ter ureditev 
horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.  V letih 2017- 2018  je predvidena izvedba rekonstrukcije ceste, 
ob pogoju uspešne pridobitve sofinancerskih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-09-0002 

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

Sredstva so planirana na podlagi ocenjene vrednosti. 

13054 - Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih cest - po programu 
2017 

Vrednost: 49.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedla se bo rekonstrukcija, obnova in asfaltiranje dveh občinskih cest, in sicer JP 964822 Pann Čmaje Štravs (v 
dolžini 205 m) in JP 965531 Čreškova Zavrh (v dolžini 200 m). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št. projekta OB155-16-0011 

 

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

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 8.657 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, 
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banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti v prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

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

Cilji urejanja cestnega prometa so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in 
nekategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja 

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

Letni cilji urejanja cestnega prometa so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in 
nekategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

13014 - Vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, 
ureditev modre cone 

Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem 
zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi predvidenih potreb po vertikalni in horizontalni signalizaciji. 

13051 - Ureditev spremljajoče prometne infrastrukture in kolesarskih poti na 
območju krožišča Novigrad (vezano na izvedbo krožišča s strani DRSI) 

Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo študije oz. idejne zasnove za prometno ureditev regionalne ceste in občinskih 
cest na območju Občine Dobrna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi ocenjene vrednosti. 

13056 - Ureditev javne razsvetljave in prehoda za pešce (pokopal.-
gost.Triglav-vezano na razpis 

Vrednost: 2.657 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije  javne razsvetljave in prehoda za 
pešce na relaciji Gostilna Triglav-pokopališče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št. projekta OB155-17-0007 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 21.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave in plačilo tokovine za javno razsvetljavo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prevozih v cestnem prometu, Energetski zakon 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z 
izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v prometu. 

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

Cilj letnega izvajanja programa pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, 
posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje 
porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

12001 - Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina 
Vrednost: 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Področje javne razsvetljave zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne 
energije. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali 
zamenjavo svetilk. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva za leto 2017 so planirana na podlagi realizacije preteklih proračunov. 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 101.526 € 

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 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in 
turizma v RS, Državni razvojni program 2007-2013, Nacionalni sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna, 
Statut Občine Dobrna, Proračun Občine Dobrna. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva ter zagotavljanje 
ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma. 
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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 
Vrednost: 2.732 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva in malega gospodarstva ter zagotavljanje 
ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma. 

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

Spodbujanje malega gospodarstva v Občini Dobrna s finančnimi sredstvi po javnem razpisu, organiziranje 
strokovnih posvetov in svetovanj, promocija gospodarskih subjektov, informiranje o predpisih in javnih razpisih. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 2.732 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva se nanaša na delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj 
malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in 
predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva ( subvencioniranje obrestne mere). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva 

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

Spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture ( preko promocije 
podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo). 

 

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Kazalci: Število prijav na javni razpis, število novih podjetnikov 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

14001 - Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč "de 
minimis" v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. 
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva  v Občini Dobrna je 4.000 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi plana preteklega leta. 

14004 - Izobraževanje 
Vrednost: 732 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena strokovnemu izobraževanju iz področja malega gospodarstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva so planirana na podlagi porabe preteklega leta. 

 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 98.794 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in 
spodbujanje turizma. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko 
turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako 
pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja 
Slovenije 2007-2013 in v tem okviru predvsem k doseganju njenih gospodarskih ciljev: 
konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene 
ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu 
razvoju, povečevanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete 
in povečevanju prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Turizem kot integrirana 
dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski 
vpliv tudi na razvoj drugih področij. 

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

Promocija občine in uvajanje novih turističnih produktov 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 18.014 € 

Opis podprograma 

Promocija občine  in sicer promocijske prireditve ( sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine - 
premične in nepremične in naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti ( karte, zloženke, razglednice) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Izvedene promocijske prireditve občine, promocijski izdelki. 

  

 

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

Izvedene promocijske prireditve občine, promocijski izdelki. 

  

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

14007 - Druge promocijske aktivnosti 
Vrednost: 18.014 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2017 so namenjena za promocijske aktivnosti v obliki promocije v medijih, v časopisih  in drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 80.780 € 

Opis podprograma 

Ključna področja izvajanja pod progama so: Financiranje delovanja  Zavoda za turizem, šport in kulturo, 
sofinanciranje delovanja turističnega društva, izvajanje razvojnih projektov in programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi 

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

Urejenost kraja, usposabljanje turističnih vodičev, ustrezna urejenost turističnih znamenitosti, uvajanje novih 
turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. Kazalci so več turističnih 
nočitev in prihod turistov, obiskovalcev, večji prihodek turistične takse. 

 

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

Urejenost kraja, usposabljanje turističnih vodičev, ustrezna urejenost turističnih znamenitosti, sofinanciranje 
delovanja turističnega društva, financiranje Zavoda za turizem, šport in kulturo, izvajanje razvojnih projektov in 
programov. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

14005 - Sofinanciranje programov turizma-razpis turizem 
Vrednost: 3.280 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za leto 2017 so predvidena za sofinanciranje aktivnosti društev, ki delujejo na področju spodbujanja 
lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri pospeševanju turizma, ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter 
urejanju okolja, olepševanju krajev, organiziranju in usklajevanju prireditev ter promocijske in informativne 
dejavnosti v kraju. Sredstva se bodo posameznim društvom razdelila na podlagi objavljenega javnega  razpisa v 
skladu s pravilnikom in sicer tistim društvom, ki bodo izpolnjevala razpisne pogoje ter predložila ustrezno 
dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi porabe preteklega obdobja . 

14037 - ZTŠK- stroški dela 
Vrednost: 33.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2009 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo. Zavod je ustanovljen z 
namenom, da skrbi za promocijo in razvoj turizma ter oblikuje celovito turistično ponudbo na celotnem območju 
Občine Dobrna, skrbi za promocijo in razvoj športa, skrbi za ohranjanje, delovanje, promocijo in vsestranski razvoj 
kulturnih dejavnosti v občini, skrbi za ohranjanje, spoznavanje, razumevanje, predstavljanje in trženje kulturne in 
naravne dediščine občine. Zaradi večje preglednosti poslovanja smo skupno proračunsko postavko iz preteklih let 
razdelili po vsebini. Tako je za stroške dela ZTŠK namenjeno 33.500,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

14038 - ZTŠK- stroški upravljanja kulturnega doma 
Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2009 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo. Zavod je ustanovljen z 
namenom, da skrbi za promocijo in razvoj turizma ter oblikuje celovito turistično ponudbo na celotnem območju 
Občine Dobrna, skrbi za promocijo in razvoj športa, skrbi za ohranjanje, delovanje, promocijo in vsestranski razvoj 
kulturnih dejavnosti v občini, skrbi za ohranjanje, spoznavanje, razumevanje, predstavljanje in trženje kulturne in 
naravne dediščine občine. Zaradi večje preglednosti poslovanja smo skupno  proračunsko postavko iz preteklih let 
razdelili po vsebini. Tako je za stroške upravljanja kulturnega doma bilo s proračunom namenjeno 18.000,00 EUR. 
Z rebalansom se ti stroški povečujejo, predvsem zaradi že zamenjane kompletne razsvetljave v konferenčni 
dvorani  1 (zamenjava se je opravila zaradi iztrošenosti obstoječih žarnic, nadomestili  smo jih z varčnimi 
žarnicami.), hkrati pa se predvideva tudi zamenjava  razsvetljave v ostalih prostorih kulturnega doma ( konferenčna 
2 in ostalo). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

14039 - ZTŠK - prireditve in projekti 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V letu 2009 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo. Zavod je ustanovljen z 
namenom, da skrbi za promocijo in razvoj turizma ter oblikuje celovito turistično ponudbo na celotnem območju 
Občine Dobrna, skrbi za promocijo in razvoj športa, skrbi za ohranjanje, delovanje, promocijo in vsestranski razvoj 
kulturnih dejavnosti v občini, skrbi za ohranjanje, spoznavanje, razumevanje, predstavljanje in trženje kulturne in 
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naravne dediščine občine. Zaradi večje preglednosti poslovanja smo skupno proračunsko postavko iz preteklih let 
razdelili po vsebini.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 63.474 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine - področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot 
temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja 
okolja in infomacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 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 ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja 
stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki 
so usmerjeni v kakovost bivanja. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ), Zakon o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06)Uredba 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Varovanje okolja in naravne dediščine, izboljšanje stanja okolja, izboljšanje kanalizacijskega sistema in stopnje 
ločenega zbiranja odpadkov, z zmanjševanjem količin odpadkov za odlaganje, na podlagi sprememb zakonodaje 
ureditev nove dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in prilagoditev dejavnosti odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 63.474 € 

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 izpopolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih 
ukrepov varstva okolja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so predvsem: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja 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 ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
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Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, 
spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in 
plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak poseg v naravo mora biti načrtovan in izveden tako, da 
povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi 
kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja 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 ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Kazalci so: standardi kakovosti 
okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih 
se deli okolje ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša 
obremenjenost okolja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 9.736 € 

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, obdelavo, predelavo in 
odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja 
objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava, predelava 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 
obremenjevali 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: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v 
največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati 
sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovno uporabo odpadkov in zmanjšanje 
količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev 
bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. 

 

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. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, 
uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov in predelava in 
ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, količina ločenih odpadkov, število divjih 
odlagališč. 
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4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

15005 - Deratizacija 
Vrednost: 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Deratizacija pomeni   uničevanje  škodljivih  glodavcev (miši, podgane..). S tem, ko se zmanjšuje 
število  glodavcev  se zmanjšuje tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Povzročajo tudi veliko materialno škodo, 
s tem ko uničijo velike količine hrane oziroma z grizenjem uničujejo predmete s katerimi pridejo v stik. Živijo v 
neposredni bližini človeka, kjer se nahajajo zadostne količine živil in odpadkov. Deratizacija se izvaja v naseljih,v 
kanalizacijskih sistemih dva krat letno. Z 2. rebalansom se sredstva povečujejo, ker se običajno v enem letu opravijo 
dve deratrizacije, letos pa so se opravile tri. 
  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska postavka je planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

15019 - Obnovitvene investicije v odlagališča iz amortizacije (Simbio-
najemnina-stara infrastruktura) 

Vrednost: 4.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po novih računovodskih standardih so se ukinila "sredstva v upravljanju". Ukinitev sredstev v upravljanju je od 
lokalnih skupnosti in javnih podjetij zahtevalo novo ureditev razmerij glede uporabe infrastrukture. Infrastruktura se 
z ukinitvijo pojma sredstva v upravljanju izkazuje v občinskih poslovnih knjigah. Na novo so razmerja med občino 
in javnim podjetjem urejena z najemno pogodbo. Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne 
infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/2009) se 
mora najemnina zaračunati najmanj v višini amortizacije komunalne infrastrukture, pri čemer se morajo vsi stroški 
izvajanja javne službe pokrivati z veljavno ceno. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Planirane investicije v letu 2017 s strani javnega podjetja Simbio Celje 
. 

15024 - Obnovitvene investicije v odlagališča iz amortizacije(Simbio-
najemnina nova infrastruktura) 

Vrednost: 3.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po novih računovodskih standardih so se ukinila "sredstva v upravljanju". Ukinitev sredstev v upravljanju je od 
lokalnih skupnosti in javnih podjetij zahtevalo novo ureditev razmerij glede uporabe infrastrukture. Infrastruktura se 
z ukinitvijo pojma sredstva v upravljanju izkazuje v občinskih poslovnih knjigah. Na novo so razmerja med občino 
in javnim podjetjem urejena z najemno pogodbo. Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne 
infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/2009) se 
mora najemnina zaračunati najmanj v višini amortizacije komunalne infrastrukture, pri čemer se morajo vsi stroški 
izvajanja javne službe pokrivati z veljavno ceno. 
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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 

Planirane investicije v letu 2017 s strani javnega podjetja Simbio Celje 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 53.738 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v 
obliki, kot to določa odlok. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako 
za gospodinjstva kot za gospodarstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
javnem naročanju, Zakon o graditvi objektov 

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete 
življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in 
kvalitete življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in 
podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Kazalec: delež stanovanjskih 
objektov priključenih na čistilno napravo. 

 

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

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Kazalci: 
število obnovljenih kanalizacijskih sistemov in delež priključenih občanov na kanalizacijski sistem. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

15018 - Obnovitvene investicije v kanalizacijo iz amortizacije (Vo-ka-
najemnina) 

Vrednost: 41.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po novih računovodskih standardih so se ukinila "sredstva v upravljanju". Ukinitev sredstev v upravljanju je od 
lokalnih skupnosti in javnih podjetij zahtevalo novo ureditev razmerij glede uporabe infrastrukture. Infrastruktura se 
z ukinitvijo pojma sredstva v upravljanju izkazuje v občinskih poslovnih knjigah. Na novo so razmerja med občino 
in javnim podjetjem urejena z najemno pogodbo. Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne 
infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/2009) se 
mora najemnina zaračunati najmanj v višini amortizacije komunalne infrastrukture, pri čemer se morajo vsi stroški 
izvajanja javne službe pokrivati z veljavno ceno. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Planirane investicije v letu 2017 s strani javnega podjetja VO-KA Celje 

 

15026 - Sofinanciranje kanalizacijskih vodov 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Hišni priključki so last lastnika objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ki jo je zgradila občina, zato jih 
občine ne more in ne sme financirati. Lastnik objekta in hišnega priključka je v celoti odgovoren za kvalitetno in 
strokovno izvedbo priključka ter vzdrževanje tega.  
Na javno kanalizacijo se morajo priključiti objekti in gospodinjstva, ki so od javne kanalizacije oddaljeni do 200 
m,  kar se smatra za hišni priključek,  
Za priključitev objektov, ki so od javne kanalizacije oddaljeni več kot 200 m in se ljudje želijo priključiti, bo razliko 
cevi,  torej tisto kar je več kot 200 m, lastnikom  financirala občina, vsa dela pa morajo izvesti sami.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

15027 - Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanja vodnih virov na povodju Savinje - Izg. kanal. za naselja v porečjih 
Hudinje in Dobrnice v občinah Vojnik in Dobrna na območju Občine Dobrna 
za nas. Lokovina, Loka, Zavrh in Vrba 

Vrednost: 11.738 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na pripravo projekta in  kasneje izgradnjo kanalizacijskih vodov, večinoma za 
območja izven sprejetih aglomeracij Občine Dobrna, ki jih je možno gravitacijsko preko že zgrajenih kanalizacijskih 
vodov priključiti na obstoječo centralno Čistilno napravo Dobrna in Čistilno napravo Nova Cerkev in ki 
skupaj predstavljajo območja  večja od 2000 PE, kar je pogoj za morebitno sofinanciranje tovrstnih projektov v 
naslednji finančni perspektivi.  S projektom se preveri možnost priključitve območij Lokovina (del) , Loka (del), 
Zavrh (del) in Vrba (del). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-15-0001 

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

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenih ponudb. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 428.336 € 

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 ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lastni občine, 
v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje 
objektov za rekreacijo, ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, 
Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o 
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tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim 
premoženjem države in občin, Statut Občine Dobrna, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski 
dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju 
nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o 
urejanju prostora, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih 
financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon o davku na dodano vrednost, 
Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Uredba o 
vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik 
o projektni in tehnični dokumentaciji 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji tega področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih 
pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem 
zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči ( javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). 

  

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 11.100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske 
javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Urejene zbirke geodetskih 
podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, 
izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale 
učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd. 

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

Posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov, izvedba geodetskih storitev za potrebe urejanja, 
prodaje in nakupe zemljišč, izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne 
infrastrukture, dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov in izobraževanje 
občinske uprave s teh področij. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 11.100 € 

Opis podprograma 

Glede na potrebe razvoja bomo izvajali postopke sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov. Na obseg 
dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali izdelavo prostorskih aktov ali njihove spremembe- 
tudi pri teh postopke priprave v skladu z zakonodajo vodi občinska uprava. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju 
pokopališč, Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje 
kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. 

 

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

Skladen prostorski razvoj občine ter zagotavljanje prostorskih možnosti za potrebe gradenj in razvoja občine. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

16002 - Urejanje prostora 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvsem gre za geodetske odmere neurejenih odmer in odpisov občinskih cest in drugih infrastrukturnih objektov 
(rezervoarji ipd.) ter geodetskih odmer, ki so potrebni za nove investicije in posege. Na podlagi Zakona o urejanju 
prostora-ZureP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03) mora občina imeti zagotovljenega občinskega urbanista. Občina 
Dobrna ima sklenjeno pogodbo z g. Markom Vučino, univ.dipl.inž.arh., ki občini nudi strokovno pomoč, strokovna 
navodila, priporočila in usmeritve na področju prostorskega načrtovanja. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

16003 - Program opremljanja stavbnih zemljišč 
Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej zadevi so predvidena sredstva za novelacijo Programa opremljanja stavbnih zemljišča na območju Občine 
Dobrna, ki je bil sprejet v letu 2012, z novo opremo komunalne infrastrukture zgrajene v obdobju po sprejetju 
Odloka  o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 81/2012). 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi ocenjene vrednosti. 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 367.516 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo in vračanje porabljene vode na ekološko sprejemljiv 
način. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh 
obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. 

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

Letni izvedbeni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo in vračanje porabljene vode na ekološko 
sprejemljiv način. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v 
vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 326.900 € 

Opis podprograma 

Usmeritev na področju oskrbe s pitno vodo  v Občini Dobrna je zagotoviti optimalno oskrbo z neoporečno pitno 
vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema. To pa obsega stalne aktivnosti na področju 
zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za zajetja, izgradnja vodovodne mreže na 
področjih občine kjer še te ni in obnovo dotrajanega in neustreznega omrežja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s 
čim manj izrednih dogodkov. 

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

Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s 
čim manj izrednih dogodkov. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

16011 - Prevoz pitne vode (PGD Dobrna) 
Vrednost: 5.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so planirana za prevoze pitne vode v primeru pomanjkanja vode v rezervoarju Brdce nad 
Dobrno v sušnem obdobju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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16012 - Vzdrževanje vodovodov 
Vrednost: 4.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodov, ki so v upravljanju občine. Zajemajo stroške 
vzdrževanja, porabe električne energije in stroške  mikrobioloških preiskav. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

16051 - Obnovitvene investicije v vodovod iz amotizacije (Vo-ka-najemnina) 
Vrednost: 311.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po novih računovodskih standardih so se ukinila "sredstva v upravljanju". Ukinitev sredstev v upravljanju je od 
lokalnih skupnosti in javnih podjetij zahtevalo novo ureditev razmerij glede uporabe infrastrukture. Infrastruktura se 
z ukinitvijo pojma sredstva v upravljanju izkazuje v občinskih poslovnih knjigah. Na novo so razmerja med občino 
in javnim podjetjem urejena z najemno pogodbo. Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne 
infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/2009) se 
mora najemnina zaračunati najmanj v višini amortizacije komunalne infrastrukture, pri čemer se morajo vsi stroški 
izvajanja javne službe pokrivati z veljavno ceno. Z 2. rebalansom proračuna se povečujejo sredstva tako na 
odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani, saj so bila povečana vlaganja v komunalno infrastrukturo ( vrtina Brdce). 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Planirane investicije v letu 2017 s strani javnega podjetja VO-KA Celje 

16057 - Sofinanciranje izgradnje vodovoda Paški Kozjak 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Velenje dograjuje vodooskrbni sistem Paški Kozjak, ki je bil pred leti deloma sofinanciran tudi s 
strani Občine Dobrna. Razvodno omrežje, ki je v izgradnji bo napajalo tudi dve kmetiji v Občini Dobrna. 
Predvideno je sofinanciranje izgradnje v znesku 6.000 Eur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 9.467 € 

Opis podprograma 

Podprogram urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vsebuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 
in vzdrževanje socialnih grobov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in 
urejanju pokopališč 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov, urejenost pokopališč in poslovilnih objektov ter vzdrževanje 
socialnih grobov. 

 

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

Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov ter vzdrževanje socialnih grobov. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

16030 - Redno vzdrževanje pokopališča 
Vrednost: 6.172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja ( košnje trave, obrezovanje žive meje, ureditev potk na 
pokopališču), stroški električne energije, stroški porabe vode in drugo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravice porabe so v letu 2017 planirane na podlagi realizacije preteklih let. 

16032 - Urejanje mrliške vežice in pokopališča Dobrna 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev pokopališča in obnovo mrliške vežice na Dobrni. Z rebalansom smo dodatno 
planirali sredstva za obnovo mrliške vežice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi pridobljenih predračunov. 

16054 - Redno vzdrževanje pokopališča PK 
Vrednost: 3.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dobrna je skupaj z MO Velenje in Občino Mislinja v letu 2010 dokončala obnovo mrliške vežice Paški 
Kozjak. Z župnijo Sv. Jošt je bila sklenjena pogodba, s katero je Občina Dobrna prevzela v upravljanje in 
vzdrževanje tudi objekt mrliške vežice in pokopališča na Paškem Kozjaku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Ocenjena vrednost stroškov za vzdrževanje pokopališča. 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 31.149 € 
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Opis podprograma 

Podprogram Praznično urejanje naselij vsebuje praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot,  Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

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

Vsakoletno polepšanje naselij ob praznovanju novega leta in izobešanje zastav ob občinskem in državnih praznikih. 

 

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

Postavitev in odstranitev elementov krašenja naselij, po potrebi tudi razširitev obsega krašenja. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

16026 - Vzdrževanje novoletne krasitve Dobrna 
Vrednost: 17.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča občinska uprava vsako leto nabavi nekaj novih žarnic in svetlobnih 
teles. Tako dobi naselje praznično podobo in pripomore k prazničnemu vzdušju pred prazniki. Z 2. rebalansom se 
sredstva povečujejo, ker bo občina konec leta 2017 dobila novo praznično podobo. Narejen je bil projekt novoletne 
krasitve, le-ta pa bo tudi izvedena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

16028 - Urejanje kraja Dobrna 
Vrednost: 13.229 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje stroške urejanja  zelenic, opreme (klopi, panoji,table), vzdrževanje in urejanje 
sprehajalnih poti in drugo. Z 2. rebalansom proračuna so povečana sredstva zaradi večjih stroškov v urejanju centra 
Dobrne. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravice porabe so v letu 2017 planirane na podlagi realizacije preteklih let. 

16029 - Urejanje kraja Dobrna-sanacija obzidja in stopnic 
Vrednost: 520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje obzidja in stopnic. Vzdrževanje se izvaja v sklopu režijskega 
obrata. 

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 

Proračunska sredstva so planirana na podlagi izračuna porabe materiala za sanacijo. 

16056 - Urejenost kraja-ENTENTE FLORALE Slovenija 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gibanje Entente Florale Europe (EFE) in njegov osnovni moto izvirata iz želje in hotenja prebivalcev evropskih 
mest in krajev, ki so zase, za svoje someščane in popotniške turiste želeli ustvariti novo, višjo kvaliteto bivanja v 
svoji sredini. Glavni poudarki pri tem so urejenost kraja, trajnostni razvoj, ekološka zavest, sobivanje z avtohtonim 
naravnim okoljem ter ohranitev naravne in kulturne dediščine. Namen sredstev iz proračunske postavke: 

- usmerjanje in priprava krajev na tekmovanje EFE 

- sodelovanje z evropsko asociacijo EFE 

- sodelovanje v aktivnostih ob nacionalnih tekmovanjih in ocenjevanjih urejenosti slovenskih krajev 

- sodelovanje z institucijami in zvezami s področja turizma, ki se ukvarjajo s podobnimi vsebinami na državnem 
nivoju ter 

- spodbujanje sodelovanja med slovenskimi kraji in kraji izven meja države v smislu izmenjave idej in primerov 
dobrih praks. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 10.820 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za 
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, 
zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov. 

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

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, 
zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 10.820 € 

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju se nanašajo na gospodarjenje s poslovnimi prostori in upravnimi 
prostori, njihovo obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju 
pokopališč, Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, 
zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov. 

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

Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede na tržne razmere, 
zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje tekočih prilivov. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

16044 - Stroški upravljanja in vzdrževanje stanovanjskih objektov 
Vrednost: 10.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gospodarjenje s poslovnimi prostori in stanovanji se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. S 1. rebalansom smo združili proračunske postavke 16043 in 16044 z 
skupnim nazivom Stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

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

Vrednost: 38.900 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
vključujejo sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pridobitev zemljišč za uresničitev načrtovanih občinskih projektov, pridobitev zemljišč za infrastrukturne objekte. 

 

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

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, 
vendar zaradi zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti izvedbe 
postopkov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 1.600 € 

Opis podprograma 

 V podprogram Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč ( 
zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, vračilo komunalnega prispevka in drugo). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju 
pokopališč, Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v 
urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju 
gospodarjenja z zemljišči. 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v 
skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine izvedeni predhodni postopki. Letni kazalec 
predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov ( cenitve, geodetski posnetki) v skladu z letnim načrtom 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

16025 - Geodetska dela 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka geodetska dela se nanaša na geodetske posnetke za izvedbo projektov za potrebe občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravice porabe so predvidene na podlagi predvidevanja za leto 2017. 

 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 37.300 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru večjih občinskih investicij. 
Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na 
podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o 
urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

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

Dolgoročni cilji predstavljajo čim večjo realizacijo letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Kazalci in 
časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, vendar 
zahtevnih, kompleksnih in dolgotrajnih postopkov ni mogoče natančno časovno opredeliti  (usklajevanje z lastniki 
zemljišč, geodetsko upravo, davčno upravo..) 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja za tekoče leto. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa zemljišč skladno z letnim 
načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

16018 - Odkup zemljišč 
Vrednost: 37.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Planiran je odkup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo določenih projektov, ki jih ne more izpeljati brez 
urejenega lastništva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-07-0033 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi potreb občine. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 18.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na 
področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstveni dejavnosti; Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; Zakon o lekarniški 
dejavnosti; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani s 
financiranjem za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih 
prevozov umrlih. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 18.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo ( 
dežurne službe, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe) in plačilo storitev mrliško ogledne 
službe. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani s 
financiranjem za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih 
prevozov umrlih. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjati finančne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati finančne 
pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe.Kazalnik: število vključenih občanov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 18.500 € 

Opis podprograma 

Program zdravstva v Občini Dobrna zagotavlja: zdravstveno zavarovanje osebam brez prejemka in izvajanje mrliško 
ogledne službe. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti 

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

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani s 
financiranjem  obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih 
prevozov umrlih. 

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

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani s 
financiranjem  obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih 
prevozov umrlih. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

17001 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost 
zagotavljanja izvajanja mrliško - pregledne službe. Plačujejo se storitve zdravnikov - izvajalcev mrliško - pregledne 
službe v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki 
so imeli stalno prebivališče na območju občine in pripadajoče stroške transporta ter v posebnih primerih t.i. sanitarni 
pokop. Na višino stroškov ne moremo vplivati, cene so določene, število odrejenih obdukcij pa je odvisno od števila 
primerov in odločitve zdravnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Planirani obseg potrebnih sredstev je načrtovan na izkustveni osnovi obsega sredstev preteklega leta. 

17004 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo v občini stalno prebivališče ter so 
državljani Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Planirani obseg potrebnih sredstev je načrtovan na izkustveni osnovi obsega sredstev preteklega leta. 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 56.664 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije - lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo 
zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne 
kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja 
sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo 
lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, 
gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v 
Republiki Sloveniji (2000), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje kulturne dediščine, uspešno pridobivanje sredstev s prijavo na razpise Ministrstva za kulturo in Službe 
vlade za regionalni razvoj in lokalno politiko za izvedbo sanacije kulturnih spomenikov, javne kulturne 
infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne dejavnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 3.800 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične 
(izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanju 
grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij) in premične kulturne dediščine(odkup premične kulturne 
dediščine in drugo). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine. 

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

Vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 3.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram Nepremična kulturna dediščina se nanaša na izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih 
spomenikov, vzdrževanju kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko 
izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, 
dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, 
postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu 

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

Uspešno pridobivanje sredstev s prijavo na razpise Ministrstva za kulturo in Službe vlade za regionalni razvoj in 
lokalno politiko za izvedbo sanacije kulturnih spomenikov, javne kulturne infrastrukture. 

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

Uspešno pridobivanje sredstev s prijavo na razpise Ministrstva za kulturo in Službe vlade za regionalni razvoj in 
lokalno politiko za izvedbo sanacije kulturnih spomenikov, javne kulturne infrastrukture. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

18015 - Kulturni spomeniki 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje obstoječe kulturne dediščine in spomenikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska postavka je planirana na podlagi predvidevanj. 

18025 - Ohranjanje stavbne, tehnične in kulturne dediščine na območju 
Občine Dobrna 

Vrednost: 3.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obnovo stavbne, tehnične in kulturne dediščine na območju občine 
Dobrna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 41.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost in založniško dejavnost (dejavnost knjižnic, 
nakup knjig, brošur, zbornikov, publikacij), umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 
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dejavnost ( lokalni časopis Dobrčan), druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, 
arboretume ipd. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno izvajanje delovanja knjižnice, ljubiteljske kulture ter drugih 
programov kulture v občini. 

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

Zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno izvajanje delovanja knjižnice, ljubiteljske kulture ter drugih 
programov kulture v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo 

18039002 Umetniški programi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 22.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram knjižničarstvo in založništvo vsebuje dejavnost knjižnic, izposoja knjig za splošne knjižnice, drugi 
programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu 

 

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno skužbo na območju Mestne 
Občine Celje in po pogodbi za Občine Dobrna, Štore in Vojnik. Dolgoročni cilji so: 

kakovostna, raznovrstna, aktualna in dostopna knjižnična zbirka, 

nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev, 

učinkovite knjižnične storitve v virtualnem okolju, 

krepitev lokalne kulturne identitete na osnovi domoznanske dejavnosti, 

knjižnica kot pobudnica sodelovanja in partnerstev. 

 

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

Zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno delovanje knjižnice v občini. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

18001 - Osrednja knjižnica Celje 
Vrednost: 17.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne stroške kot so 
materialni stroški in stroški dela  ( elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, stroški čiščenja). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Na podlagi realizacije odhodkov preteklega leta.. 

18002 - Nabava knjižnega gradiva 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva občine financirajo nabavo knjižnega in 
drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah. Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi 
javni razpis za sofinanciranje knjižnega gradiva, na katerega zavod kandidira. Delež ministrstva  je med drugim 
odvisen tudi od deleža financiranja s strani posamezne občine. Sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva 
se določajo na podlagi finančnega načrta in števila prebivalcev občine. Pričakovani cilj je zagotavljanje kvalitetnih 
storitev in nemoteno poslovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Na podlagi realizacije odhodkov preteklih let. 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 8.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram Ljubiteljska kultura vsebuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja) sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih 
društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu 

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

Povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in povečati zanimanje ( mladi) za vključevanje v 
dejavnost ljubiteljske kulture. Kazalci: število vključenih v dejavnost ljubiteljske kulture v osnovnih in srednjih 
šolah. 

 

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

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

18003 - Spodbujanje ljubiteljske kulture-redna dejavnost 
Vrednost: 8.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki je pripravljen na 
podlagi sprejetega Letnega programa kulture v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi porabe preteklega obdobja . 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 10.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura vsebuje lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo, sofinanciranje 
glasil 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu 

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

Glavni cilj je obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini. 

 

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

Glavni cilj je obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

04010 - Lokalni časopis 
Vrednost: 10.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila ( lektoriranje in izdaja časopisa). Časopis 
Dobrčan izhaja štiri krat na leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Višina sredstev je predlagana na predvidene stroške in števila izdaj glasila. 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 4.200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih 
organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev finančnih sredstev za financiranje programov veteranskih organizacij. 

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

Zagotovitev finančnih sredstev za financiranje programov veteranskih organizacij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 
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18049004 Programi drugih posebnih skupin 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Vrednost: 800 € 

Opis podprograma 

Podprogram Programi veteranskih organizacij vsebuje sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, 
veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in drugi veljavni 
predpisi, ki urejajo to področje. 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma: 

krepitev domoljubne in narodne zavesti med občani in ohranjanje izročil, 

skrb za spomenike,spominska obeležja in grobišča, 

priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj, 

informiranje in svetovanje članom. 

 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje veteranskih organizacij. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

18013 - Programi veteranov, borcev 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena financiranju programov veteranov in borcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Na podlagi realizacije odhodkov preteklih let. 

 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 3.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram drugih posebnih skupin vsebuje sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni starejši populaciji in s tem ohranjanju 
fizične in psihične kondicije ter povezanosti z okoljem. Kazalci so število projektov in število vključenih 
uporabnikov. 

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

Sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

18004 - Programi drugih posebnih skupin (srečanje starejših občanov, 
jubileji, novoletna obdaritev) 

Vrednost: 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju programov ostalih društev ( srečanje starejših občanov nad 70 
let, obdaritev starostnikov ob novem letu...) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Na podlagi realizacije odhodkov preteklih let. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 7.664 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa 
(financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, 
nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov) in programov za mladino. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji, ki jih na podlagi sprejetega nacionalnega programa športa in strategije razvoja športa v občini 
skušamo doseči, so: dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starosti in 
vseh starostnih ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti; zagotavljanje potrebnih minimalnih 
osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih šol, športne 
rekreacije in šport invalidov. 

 

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

Letni izvedbeni cilj je dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starosti in 
vseh starostnih ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 4.584 € 
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Opis podprograma 

Podprogram  Programi športa vsebuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov 
športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje športa v vrtcih in šolah ( predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih ( interesna 
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov ( dvoran, igrišč), najemnine za športne objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu 

 

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

Dolgoročni cilji, ki jih na podlagi sprejetega nacionalnega programa športa in strategije razvoja športa v občini 
skušamo doseči so: dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starosti in vseh 
starostnih ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti; zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih 
pogojev za izvajanje in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih šol, športne rekreacije 
in šport invalidov. 

 

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

Letni izvedbeni cilj je dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starosti in 
vseh starostnih ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

18009 - Sofinanciranje športa in rekreacije v občini 
Vrednost: 4.584 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Občini Dobrna se na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen predvidoma v mesecu marcu financirajo naslednje 
dejavnosti: Športna vzgoja otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa, interesna športna vzgoja predšolskih otrok, interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, športna vzgoja 
otrok - oseb s posebnimi potrebami, interesna športna vzgoja mladine, športna vzgoja mladine s posebnimi 
potrebami, športna rekreacija, šport invalidov, izobraževanje strokovnega kadra in pomembne mednarodne, državne, 
medobčinske in občinske športne prireditve,delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi porabe preteklega obdobja . 

 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 3.080 € 

Opis podprograma 

Podprogram Programi za mladino vsebujejo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki 
delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa in mladine med počitnicami in ob koncih 
tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih 
zdravilišč in letovišč. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o športu 

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

Zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev. 

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

Zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

18008 - Sofinanciranje OZPM in drugih programov za mladino-socialno 
ogroženi 

Vrednost: 3.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje planirana sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z Zvezo prijateljev 
mladine Celje, ki za našo osnovno šolo izvaja določene programe ( Vesela šola, obisk dedka mraza ipd). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Na podlagi realizacije odhodkov preteklih let. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 503.232 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 19 Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 
poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja 
odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o visokem šolstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so: 

- doseči čim večjo vključenost otrok v vrtec in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in 
izobraževanja, omogočiti otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in 
samozavesti na vseh področjih na prijazen način, 

- zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogočiti otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do 
okolja, omogočiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh področjih dela, 

- izvajanje programov pomoči za šolajoče. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1904 Terciarno izobraževanje 
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1906 Pomoči šolajočim 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 342.090 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 
varstva in vzgoje otrok ( plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih, nakup, 
gradnja in vzdrževanje vrtcev). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je doseči čim večjo vključenost otrok v vrtec in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v 
procesu vzgoje in izobraževanja, omogočiti otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti, 
ustvarjalnosti in samozavesti na vseh področjih na prijazen način 

 

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

Skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri,  zagotavljati prihodke za 
nemoteno izvajanje programov, ki bodo omogočili čim večjo vključenost otrok ter zagotovitev sredstev za izvajanje 
programov in projektov, ki sledijo dolgoročnim ciljem. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 342.090 € 

Opis podprograma 

Občina na podlagi računov zavoda, financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, glede na njihov 
socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrna. Poleg navedene razlike občina kot 
ustanoviteljica javnega zavoda, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo pokriva tudi stroške, ki ne sodijo v ceno programa ( finančna sredstva za nudenje strokovne 
pomoči otrokom s posebnimi potrebami, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 
dni). Na podlagi sklepov občinskega sveta se financirajo tudi stroški rezervacij v poletnih mesecih in stroški 
sofinanciranja dela programa za otroke, ki so odsotni daljše obdobje zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi 
ustreznih zdravniških potrdil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, pravilnik o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

 

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

V skladu z določili področne zakonodaje želimo v občini zagotoviti izvajanje čim bolj kvalitetnih programov na 
področju predšolske vzgoje in vključitev čim več predšolskih otrok v programe. Naš osnovni cilj je, da vključimo v 
programe predšolske vzgoje otroke vsem staršem, ki bodo to želeli. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za 
optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje. Hkrati pa želimo zagotoviti pogoje za varno in čim bolj 
kvalitetno bivanje otrok v vrtcu. Kazalci: število vključenih otrok v vrtec in število programov. 

 

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

Skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri zagotavljati sredstva za nemoteno 
izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. 

Kazalci: število vključenih otrok v vrtec in število programov. 
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4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

19001 - Vrtec Dobrna-oskrbnine 
Vrednost: 297.090 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina na podlagi računov zavoda, financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, glede na njihov 
socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrna. Poleg navedene razlike občina kot 
ustanoviteljica javnega zavoda, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo pokriva tudi stroške, ki ne sodijo v ceno programa ( finančna sredstva za nudenje strokovne 
pomoči otrokom s posebnimi potrebami, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 
dni). Na podlagi sklepov občinskega sveta se financirajo tudi stroški rezervacij v poletnih mesecih in stroški 
sofinanciranja dela programa za otroke, ki so odsotni daljše obdobje zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi 
ustreznih zdravniških potrdil. Ob letošnjem vpisu otrok v vrtec se je vanj vpisalo toliko otrok, da je potrebno 
organizirati še en dodatni oddelek, to pomeni, da bo v šolskem letu 2017/2018 v Vrtcu Dobrna 8 oddelkov. V skladu 
s tem smo za leto 2017 povečali stroške za dodatni oddelek za obdobje treh mesecev ( le-ti bodo  poravnani 
iz  proračuna za leto 2017). Hkrati smo z rebalansom  povečali stroške za plačilo dodatnega vzgojitelja, ker se je v 
mesecu aprilu v vrtec vključil otrok iz naše občine, ki potrebuje pomoč dodatnega vzgojitelja  in ima zato odločbo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Osnova za načrtovanje proračunskih sredstev je obseg dejavnosti predšolske vzgoje, to je delovanje osmih oddelkov. 

 

19002 - Vzgojno varstveni zavodi izven občine 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina na podlagi računov zavoda, financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, glede na njihov 
socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrna obiskujejo pa vrtce zunaj naše občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

19020 - Vzdrževanje opreme in prostorov vrtca 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ustanovitelj zagotavlja sredstva za sofinanciranje opreme javnega vrtca oziroma zagotavlja ustrezne prostorske 
pogoje. Del  sredstev po 1 .rebalansu je namenjenih pripravi dodatnega osmega oddelka. Na objektu Vrtec Dobrna 
se bodo izvedle tudi meritve, analize in elaborati za sanacijske ukrepe na toplotnem ovoju in instalacijah Vrtca 
Dobrna za kar se bo porabil del z rebalansom predvidenih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v Načrtu razvojnih programov pod št.projekta OB155-07-0021 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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19024 - Sofinanciranje OŠ Glazija-mobilno-spec.služba (vrtec) 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za financiranje mobilno-specialne službe, ki svojo dejavnost izvaja v vrtcu. 
Sredstva smo s 1. rebalansom povečali, ker se je  v mesecu aprilu v vrtec vključil otrok iz naše občine, ki to pomoč 
potrebuje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Na podlagi predvidevanj. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 111.692 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol ( 
materialni stroški v osnovni šoli, zavarovanja, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol), glasbenih šol, splošnega 
srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Splošni cilj osnovne šole je učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za 
poklicno in osebno življenje ter vseživljenjsko  učenje. Za kvalitetno delo potrebujejo šole tudi dobre materialne 
pogoje: zadostno financiranje funkcionalnih stroškov, opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo 
računalnikov, specializiranih učil in avdiovizualnih sredstev in instrumentov. 

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

Izvedba števila projektov, število vključenih otrok v projekte 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

  

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 111.692 € 

Opis podprograma 

Podprogram Osnovno šolstvo zajema materialne stroške v osnovnih šolah ( za prostore in opremo osnovnih šol in 
druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanje učencev, 
nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja 

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

Dolgoročni cilji so : 

      -     zagotavljanje dostopnega kvalitetnega in varnega učnega okolja, 

      -     zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, 

      -     razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev, 
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      -     povečanje mobilnosti in izmenjav učencev, 

      -     zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev  na področju znanosti in tehnologije. 

 

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

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je: 

- učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno 
življenje, 

- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja 
širokih funkcionalnih znanj. 

- varna pot v šolo - tako pri prevozih učencev v šolo kot pri drugih oblikah dostopa učencev do šolskih prostorov. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

19004 - Osnovna šola Dobrna - materialni stroški 
Vrednost: 53.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s prostorom za 
izvajanje programa osnovne šole (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, stroški vzdrževanja opreme,...) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

19005 - Osnovna šola Dobrna - dodatni program, Desetka 
Vrednost: 15.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dobrna ima za dodatni program namenjena sredstva za : polovico delovnega časa ene kuharice in  polovico 
delovnega časa hišnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Osnova za izračun potrebnega obsega sredstev je izhodiščna plača kuharice in hišnika.  

19007 - Osnovna šola Dobrna-zavarovanje 
Vrednost: 2.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb in dogovoru o načinu plačila zavarovalne premije med Osnovno šolo 
Dobrna in zavarovalnico poravnava občina obveznosti iz tega naslova. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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19008 - Osnovna šola Dobrna - ostalo 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirani odhodki za poravnavo nepredvidenih stroškov, ki se v zvezi s šolo pojavijo 
med letom ( nadomestilo za stavbno zemljišče in drugo). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

19016 - Nakup kombija za prevoz šolskih otrok 
Vrednost: 38.392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šolski kombi s katerim se opravljajo šolski prevozi bo avgusta 2017 star trinajst let. V zadnjih dveh letih so stroški 
vzdrževanja kombija postali zelo visoki, saj so se poleg popravil kombija na rednih servisih vsake pol leta (tehnični 
pregled) pojavljale še dodatne okvare, kar je za občino predstavljalo zelo visoke stroške.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Proračunska postavka je planirana na podlagi predhodnega povpraševanja pri ponudnikih kombijev. 

 

19027 - Materialni stroški Waldorfske šole 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe mora občina šoli zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s 
prostorom za izvajanje programa osnovne šole (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, stroški 
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 

Proračunska sredstva so planirana na podlagi podpisane pogodbe. 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Vrednost: 699 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev 
za višješolsko in visokošolsko izobraževanje 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Temeljni cilj razvoja višjega in visokega šolstva je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev 
kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega 
razvoja. Dolgoročni cilji, ki jih na osnovi sprejetega nacionalnega programa visokega šolstva v občini skušamo 
doseči: povečati delež zaposlenega prebivalstva z višjo in visoko oz. podiplomsko izobrazbo in povečati delež 
prebivalstva ( zlasti mladih)  v terciarnem izobraževanju. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na letni ravni zasledujemo cilj povečati delež prebivalstva v terciarnem izobraževanju 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19049001 Višješolsko izobraževanje 

 

19049001 - Višješolsko izobraževanje 

Vrednost: 699 € 

Opis podprograma 

Vsebuje nakup, gradnjo in vzdrževanje višjih šol 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izobraževanju odraslih 

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

Temeljni cilj razvoja višjega in visokega šolstva je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev 
kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega 
razvoja. Dolgoročni cilji, ki jih na osnovi sprejetega nacionalnega programa visokega šolstva v občini skušamo 
doseči: povečati delež zaposlenega prebivalstva z višjo in visoko oz. podiplomsko izobrazbo in povečati delež 
prebivalstva ( zlasti mladih)  v terciarnem izobraževanju. 

  

  

  

 

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

Na letni ravni zasledujemo cilj povečati delež prebivalstva v terciarnem izobraževanju. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

19018 - Regijsko študijsko središče Celje 
Vrednost: 699 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje stroške, ki jih Občina Dobrna namenja za pokrivanje materialnih stroškov Regijsko 
študijskega središča, katerega soustanovitelj smo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 48.750 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu (šola v naravi, 
subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevoza učencev), štipendije in študijske pomoči. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Občina Dobrna skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Šole imajo prevoz 
urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za razdalje, krajše 
od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza 
ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole , če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 

 

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

Omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno 
zakonodajo ter omogočiti staršem in učencem večjo dostopnost do dodatnih in nadstandardnih programov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 Štipendije 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 48.750 € 

Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu vsebuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, 
subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem. 

 

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

Zagotavljanje ustrezne pomoči šolajočim, predvsem z nudenjem ustreznega prevoza učencev. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

19009 - Osnovna šola Dobrna - šola v naravi 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dobrna sofinancira šolo v naravi  največ do višine, ki je ne sofinancira ministrstvo ali starši, vendar v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

19011 - Regresiranje prevozov 
Vrednost: 35.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po 
določilih Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne šole upravičeni do brezplačnih 
prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na 
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podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za prevoze učencev, katerih bivališče je 
oddaljena od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu opredelil kot nevarno,.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

19014 - Sofinanciranje Glazija,II.OŠ Žalec 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah z ustreznim programom. Trije učenci s posebnimi potrebami 
iz Dobrne obiskujejo  to šolo in sicer dva hodita na Glazijo Celje, eden pa na II. osnovno šolo Žalec. Občina Dobrna 
za te otroke poravnava materialne stroške, stroške jutranjega varstva in stroške prevoza otroka v šolo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

19025 - Osnovno šolstvo-varstvo vozačev 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavlja se za varstvo vozačev. Izhodišče za izračun je delovna ura učitelja ter število opravljenih delovnih ur . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 194.980 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programa pomoči, ki so 
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju 
socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele občane. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 popr. In 41/07), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07), Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje humanitarnih, 
invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega 
pomočnika, sofinanciranje oziroma plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, 
žrtvam nasilja nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 6.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini ob rojstvu otrok na 
lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se mu lahko zagotovijo osnovni materialni 
pogoji za začetek življenja. 

 

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

Glavni cilj je izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 
pravilniku. Kazalnik je število izplačanih pomoči. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram Drugi programi v pomoč družini vsebuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, 
gradnje in vzdrževanje materinskih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Dolgoročni cilj programa je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se mu lahko zagotovijo osnovni materialni 
pogoji za začetek življenja. 

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

Glavni cilj je izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 
pravilniku. Kazalnik je število izplačanih pomoči. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

20008 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna se za vsakega novorojenega otroka nameni 250 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 188.980 € 

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 ( financiranje družinskega pomočnika, bivanje starejših 
oseb v splošnih socialnih domovih, sofinanciranje pomoči na domu, subvencioniranje najemnin, sofinanciranje 
društev s področja socialnega varstva- Rdeči križ, Karitas). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju 
njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju 
njihove lastne socialne stiske uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči. 

 

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

Vsebujejo izvajanje že utečenih programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje 
humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na 
domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma plačilo subvencije stanarin upravičencem, 
programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s 
težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 2.100 € 

Opis podprograma 

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, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje humanitarnih, 
invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega 
pomočnika, sofinanciranje oziroma plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, 
žrtvam nasilja nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

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

Planirana so sredstva za plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in za financiranje plače družinskega 
pomočnika. 
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4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

20006 - Financiranje družinskega pomočnika 
Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali 
polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb (zakon jih 
imenuje invalidne osebe). V mesecu septembru 2017 smo prejeli odločbo Centra za socialno delo Celje iz katere je 
bilo razvidno, da je s 1.10.2017 naš občan upravičen do družinskega pomočnika oziroma je le-ta opravičen do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek. Zato smo odhodke na tej postavki tudi povečali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi prejete odločbe Centra za socialno delo Celje. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 174.000 € 

Opis podprograma 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem 
nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v 
skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega 
varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih ( domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, 
varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko 
poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem 
varstvu in občinskih sredstvih delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, da se zagotovijo enake možnosti in dostop do storitev v domovih 
za starejše. 

 

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

20002 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih (domovi za 
ostarele, Golovec) 

Vrednost: 162.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Dobrna je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi 
v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži  vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato 
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spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Občina Dobrna doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim 
svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev- v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih 
storitev.  Povprečno Občina Dobrna doplačuje stroške domske oskrbe za 20 občanov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

20004 - Pomoč na domu 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se organizira kot pomoč na domu za: - osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki 
spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje; - osebe s statusom invalida, ki po oceni strokovne komisije 
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in njihova invalidnost omogočata občasno oskrbo na domu; - druge 
invalidne osebe, katerim je priznana pravica do tuje pomoči; - kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida; - hudo bolne otroke s težko motnjo v telesnem  ali težko in najtežjo 
motnjo v duševnem razvoju. Pomoč na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 6.700 € 

Opis podprograma 

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 in drugo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Dolgoročni cilj je nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v ogroženosti in jim je potrebna pomoč. 

 

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

Zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

20009 - Subvencioniranje najemnin 
Vrednost: 6.700 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih 
stanovanj, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se določi za 
vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. Najemniki neprofitnih stanovanj na 
območju Občine Dobrna lahko kadarkoli med letom vložijo vlogo za subvencioniranje najemnine. Socialno šibkim 
najemnikom se prizna pravica do subvencioniranja najemnine tako, da najemnik plačuje samo del najemnine, del 
najemnine pa najemodajalcu plača pristojni občinski organ. Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin 
največ za dobo enega leta. Po preteku dobe, za katero je bila najemniku odobrena subvencionirana najemnina, lahko 
pa ponovno zaprosi zanjo, če se okoliščine, ki so podlaga za subvencionirano najemnino, niso spremenile.Na 
podlagi realiziranih stroškov za prve štiri mesece ugotavljamo, da bodo stroški za subvencionirane najemnine večji, 
kot smo jih planirali s proračunom, zato smo jih v skladu s tem tudi povečali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Ni mogoče predvideti natančnega mesečnega oziroma letnega stroška za subvencijo najemnin, zato se predvideva 
poraba sredstev na podlagi porabe  preteklih let. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 6.180 € 

Opis podprograma 

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, distrofikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov za socialno varstvo drugih 
ranljivih skupin in objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s 
tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med 
občani. 

 

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

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov za socialno varstvo drugih 
ranljivih skupin in objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s 
tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med 
občani. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

20005 - Ostali programi, spec.zavodi, društva 
Vrednost: 6.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predstavlja finančno pomoč pri izvedbi njihovih programov.  S finančnimi sredstvi se omogoči društvom pogoje za 
izvajanje zastavljenih programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovani so na podlagi realizacije v preteklem obdobju. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 1.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za 
financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskih dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 1.200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Zajema odplačilo obveznosti iz naslova domačega zadolževanja (odplačilo glavnice,odplačilo 
obresti) ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita in 
nadomestilo za vodenje kredita). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, 
skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskimi načrti. 

 

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

Zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga in spremljanje 
zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 1.200 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna  
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala,... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev denarnih sredstev za odplačilo dolgoročnega kredita, obresti in stroškov vodenja posojila. 

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

Zagotovitev denarnih sredstev za odplačilo dolgoročnega kredita,obresti in stroškov vodenja posojila. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

22010 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2009 in  2010  je bil v okviru zadolževanja za kritje obveznosti iz naslova investicij  najet kredit v višini cca 
1.279.000,00 EUR, od tega za investicijo Novogradnja in dozidava OŠ Dobrna, investicijo Razširitev in obnova ČN 
Dobrna, investicijo Rekonstrukcija LC Dobrna-HG-Krištaje, investicijo Novogradnja knjižnice in investicijo 
Novogradnja kulturnega doma. Kredit smo najeli od Javnega sklada RS za regionalni razvoj Ribnica, ki je bil 
najugodnejši od prejetih ponudb. V letu 2011 in 2013 smo se v okviru zadolževanja zadolžili še za nakup objekta 
Dobrna 15 in investicijo Vrtec Dobrna. V skladu z amortizacijskim načrtom se predvidevajo  obresti za odplačilo 
kredita  v višini 30.800, 00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna se sredstva na proračunski postavki zmanjšujejo na 
1.200 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskega načrta, katerega smo prejeli od kreditodajalca. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 20.512 € 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva 

2303 Splošna proračunska rezervacija 
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2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Vrednost: 20.512 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključujejo 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

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

Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za 
odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljenih v zakonu. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 20.512 € 

Opis podprograma 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološko 
nesrečo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini , ki je 
določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve 
začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske 
rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan 
na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi 
poročili. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

 

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

Zagotovitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se lahko zgodijo tekom proračunskega leta. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 
posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je 
realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 
pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno 
zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 2.041.294 € 

23001 - Proračunska rezerva 
Vrednost: 20.512 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološko 
nesrečo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini , ki je 
določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve 
začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske 
rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan 
na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi 
poročili. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vezano na posebne projekte. 

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

Pravice porabe so izračunane na podlagi določene primerne porabe občine. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 173.660 € 

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 

Zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom 
servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju 
refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Dobrna 
z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, 
ki bo izhajala iz projekcije  dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki 
temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 173.660 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, 
skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskimi načrti. 

 

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

Upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

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 

Vrednost: 173.660 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za 
odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih 
na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. 
kapitala, 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, posojilne pogodbe 



 

Stran 101 od 110 

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

Redno servisiranje Proračuna Občine Dobrna iz naslova obresti za najete kredite. Uspešnost se bo merila z 
izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. 

 

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

Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti za dolgoročne kredite najete pri skladu. 

4001 - Občinska uprava 
Vrednost: 173.660 € 

22010 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 173.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačila obresti in glavnice se nanaša na prejeto posojilo v letu 2009, 2010,2011 in 2013 pri Slovenskem regionalnem 
razvojnem skladu Ribnica. Obresti in glavnico za kredite prejete v letih 2009 in 2010 vodi in obračunava Banka 
Koper oziroma Intesa San Paolobank, za leto 2011 in 2013  pa od 1.12.2015 Slovenski regionalni razvojni sklad 
sam. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Pravice porabe so izračunane na podlagi amortizacijskih načrtov banke, pri kateri smo se zadolžili. 
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I I I .  
NAČRT RA ZVOJ N I H PROGR A M OV  

 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
0000 - Neznan 

00000000 - Neznani 

4001 - Občinska uprava 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB155-10-0004 - Ureditev trga Dobrna-Sin J.del proj..in inves.dok. 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za celovito ureditev severnega in 
južnega dela trga Dobrna. 

Stanje projekta 

Izvedba projekta je pogojevana s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in sofinancerskih sredstev za severni del trga 
Dobrna. Projekt južni del trga je zaključen. 

OB155-10-0005 - Prenova centra Dobrne-ureditev trga - SEVERNI DEL 

Namen in cilj 

Predmet projekta je prenova severnega dela trga v Dobrni, ki zaobjema tako novo ureditev parkovnih in peščevih 
površin kot tudi novo prometno ureditev ter programsko zasnovo. Prenova kot smiselno celoto zajema prostor med 
cesto, ki zavija k zdravilišču in zasebnimi objekti in zemljišči na severnem ter zahodnem robu trga. Tržni prostor bo 
v sebi združeval zadostno pestrost programa, ki bo zagotavljala pretok ljudi s poudarkom na turizmu skozi vse leto. 
Dobrna kot turistični kraj z renomejem bo tu ponudila: - Gostinski program / kavarno - Prodajalno izdelkov domače 
obrti / galerijo - Dogodke na prostem prireditveni prostor 
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Stanje projekta 

Za izvedbo projekta je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija. 

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB155-17-0004 - Ureditev arhiva za občino 

Namen in cilj 

Sedanji prostori arhiva občine so neustrezni. Potrebno bo poiskati ustrezen prostor za arhivo in ga tudi ustrezno 
urediti. 

Stanje projekta 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

OB155-07-0003 - Vlaganja v opremo - občinska uprava 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena nakupu novih osnovnih sredstev, inventarja, informacijske in strojne opreme. Plan nabave je 
del načrta nabave in gradenj v tekočem letu. Postavka se oblikuje na podlagi potrebnih nabav in zamenjav osnovnih 
sredstev, ki so potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave. V 2017 se predvideva nabava novega serverja. 

Stanje projekta 

Vsako leto občinska uprava nabavi določeno opremo, katera je že dotrajana. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB155-07-0036 - Gasilska zaščitna in reševalna oprema 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nabavi nujne zaščitne in reševalne gasilske opreme za Prostovoljno gasilsko društvo Dobrna. 

Stanje projekta 

Vsako leto se iz sredstev, ki v proračun prihajajo kot sredstva požarne takse namenijo sredstva za nabavo zaščitne in 
reševalne opreme. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB155-14-0002 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Namen in cilj 

Sredstva dodeljena na podlagi razpisa so namenjena za : Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v 
Občini Dobrna, naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v opravljanje storitev in trženje 
proizvodov in storitev s kmetije, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in ohranjanje tradicionalnih stavb v 
občini. 

Stanje projekta 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB155-16-0006 - Medgeneracijska točka v parku Dobrna 

Namen in cilj 

Občina Dobrna namerava v Zdraviliškem parku Dobrna urediti medgeneracijsko točko, kjer bi omogočili kotiček za 
druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi oseb vseh starostnih in ranljivih skupin. Medgeneracijska točka bi se 
nahajala na območju zdajšnjega zelo dotrajanega otroškega igrišča, ki je predviden za odstranitev (parc. št. 1846/1, 
k.o. Dobrna). Vzpostavila se bo medgeneracijska točka, ki bo vključevala orodja za različne starostne skupine ljudi, 
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in sicer igrala za otroke, igrala primerna za otroke s posebnimi potrebami, motorična igrala, napravi za fitnes v 
naravi ter naprave za kakovostno razgibavanje predvsem starejših, bolnih in invalidnih oseb. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

OB155-10-0007 - Strategija razvoja javne razsvetljave 

Namen in cilj 

Zaradi sprejetja nove Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81, 109/2007) je 
občina v letu 2009 izdelala Strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave. Omenjena uredba določa varstvo 
narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje porabe električne energije virov 
svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje, kamor spada tudi javna razsvetljava. Uredba ima dva bistvena 
člena, in sicer: - za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %, 
- letna poraba električne energije vseh svetilk, ki jih opravlja občina za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, 
ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem občine. Vezano na 
določila uredbe je potrebno pristopiti k postopni zamenjavi svetilk javne razsvetljave, za kar so predvidena sredstva 
na PP 12012 

Stanje projekta 

Strategija razvoja javne razsvetljave je bila narejena v letu 2009, iščejo se možnosti sofinanciranja projekta. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

OB155-12-0002 - Energetska prenova javnih objektov-ZP Dobrna 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko prenovo objektov javne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

OB155-13-0001 - Izgradnja sistema dalji. ogrev.na na lesno biomaso 

Namen in cilj 

V lokalno energetskem konceptu Občine Dobrna je predstavljena dolgoročna strategija energetske oskrbe občine. 
Pomembnejša usmeritev te strategije je energetska oskrba ožjega dela Dobrne s sistemom daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso. 

Stanje projekta 

V izdelavi je študija izvedljivosti sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in priprava dokumentov za 
podelitev koncesije. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB155-15-0002 - Invalidom prijazna občina ( označbe,odprava ovir) 

Namen in cilj 

S stani medobčinskega društva delovnih invalidov Celje je prispela pobuda,da bi Občina Dobrna pristopila k 
projektu " Občina po meri invalida". Veliko invalidov se srečuje s težavami, ki so specifične za invalide. Aktivisti, 
ki delujejo na tem področju se iz leta v leto trudijo, da bi imeli vsi občani enake možnosti pri normalnem 
vsakodnevnem življenju. Ureditev ovir je velikega pomena za vse občane in turiste ter mimoidoče, ki si turistični 
kraj radi ogledajo. Zato je Občina Dobrna v letu 2016 pristopila k izvedbi projekta Invalidom prijazna občina, da bo 
odpravila določene ovire na cesti, postavila prometne znake, obnovila označbe.. 

Stanje projekta 

V letu 2015 se je organizirala okrogla miza na temo projekta, naredil se je ogled Dobrne, izdelal se je tudi načrt 
odprave ovir in akcijski načrt. Izvedba odprave ovir se izvaja od leta 2016 dalje. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB155-08-0001 - Rekonstrukcije, obnove in asfal. občinskih cest 

Namen in cilj 

Namen investicije je trajno urediti in izboljšati prometne povezave, izboljšati prometne in varnostne lastnosti ceste, 
vključno z namestitvijo prometne signalizacije, prometne opreme in cestnih naprav. Cilj investicije je v skladu s 
predpisi na področju cestnega gospodarstva obnoviti občinsko prometno infrastrukturo. Rekonstrukcija cest bo 
pozitivno vplivala na okolje z vidika varovanja okolja, saj se lahko pričakuje zmanjšanje ravni hrupa ter zmanjšanje 
emisij izpušnih plinov in prašnih delcev v okolje. Lažje bo tudi vzdrževanje, zlasti v zimskem času, povečala pa se 
bo tudi prometna varnost. Z investicijo se bodo izboljšali življenjski pogoji prebivalcev območja, prispevalo se bo k 
privlačnosti okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj, zlasti turizma, kmetijstva in malega 
gospodarstva. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta je potrebno izvesti še potrebne odmere cest, izvesti prenose zemljišč v last Občine Dobrna oz. v 
javno dobro ter izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo. 

OB155-09-0002 - Rekonstrukcija LC Dobrna-Guteneg 

Namen in cilj 

Zaradi dotrajanosti lokalne ceste je potrebno izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna Hudičev graben Krištaje, in 
sicer na odseku Dobrna Gutenek, v dolžini 1.300 m. Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje razširitev obstoječe 
ceste z ureditvijo obstoječih cestnih objektov (mostovi, prepusti,), izgradnjo pločnika in kolesarske steze, javne 
razsvetljave, ureditev pripadajoče cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih postajališč ter ureditev horizontalne 
in vertikalne prometne signalizacije. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta je potrebno izdelati (novelirati) projektno dokumentacijo, dokončati odmero ceste, pridobiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelati investicijsko dokumentacijo. 

OB155-10-0001 - Komunalna infrastruktura LN Zora 

Namen in cilj 

Cilj projekta je na območju lokacijskega načrta Zora, ki je namenjen stanovanjski in/ali apartmajski gradnji, zgraditi 
potrebno komunalno in prometno infrastrukturo. Naložba v komunalno in prometno infrastrukturo bo prispevala k 
izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev, turistov in obiskovalcev, ohranjanju narave, varstvu voda in okolja, 
čistemu okolju ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdelana projektna dokumentacija faze PGD 
in PZI. 

OB155-16-0011 - Rekon., obnove in asfal.cest-po programu 2017 

Namen in cilj 

Izvedla se bo rekonstrukcija, obnova in asfaltiranje dveh občinskih cest, in sicer JP 964822 Pann Čmaje Štravs (v 
dolžini 205 m) in JP 965531 Čreškova Zavrh (v dolžini 200 m) 

Stanje projekta 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB155-10-0008 - Ureditev cestne infrastrukture in kolesarskih poti 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo študije oz. idejne zasnove za prometno ureditev regionalne ceste na območju 
Občine Dobrna. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi snovanja. 
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OB155-17-0007 - Ureditev JR in prehoda za pešce(pokop.-gostil.) 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba prehoda za pešce na regionalni cesti v naselju in ureditev javne razsvetljave. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB155-10-0009 - Širokopasovno omrežje 

Namen in cilj 

Cilj gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v občini je, da se predvsem na območjih, kjer 
širokopasovna omrežja niso prisotna, zgradi odprta širokopasovna omrežja elektronskih komunikacij, ki bodo 
povezala vsa naselja v občini ter vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji in ki 
bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev. Slednje bo omogočilo 
ponudbo vseh vrst storitev elektronskih komunikacij s strani vseh ponudnikov storitev in to vsem zainteresiranim 
končnim uporabnikom. Bele lise so definirane kot območja, kjer širokopasovni priključki niso omogočeni oziroma 
kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju 
že ostajajo posamezni širokopasovni priključki. Neobstoj komercialnega interesa pa je izkazan na področjih, kjer se 
v naslednjih 24 mesecih s strani operaterjev elektronskih komunikacij ne planira gradnja širokopasovnega omrežja, 
ki bi omogočila povezovanje končnih uporabnikov s hitrostjo vsaj 2 Mbit/s po končnem uporabniku in je z analizo 
poslovnega modela možno dokazati, da takega omrežja ni mogoče zgraditi in upravljati brez ustvarjanje izgube iz 
poslovanje. 

Stanje projekta 

Občina Dobrna je na Občinskem svetu Občine Dobrna sprejela Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Dobrna. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Dobrna je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
s katerim želi občina oceniti dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju in vrednost potrebnih investicij, da lahko 
sprejme ustrezne odločitve o financiranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture. 

OB155-14-0003 - Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva 

Namen in cilj 

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč "de 
minimis" v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. 

Stanje projekta 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB155-07-0026 - Ureditev in prenova zdraviliškega parka Dobrna 

Namen in cilj 

Na podlagi najemne pogodbe o dolgoročnem najemu parka se najemnina opredeli kot namenski kapital za 
revitalizacijo in obnovo parka in drevesne strukture v Zdraviliškem kompleksu. Lahko pa se najemnina uporabi tudi 
za gradnjo, ureditev in obnovo drugih parkovnih površin in drevoredov javne rabe v Dobrni, vendar le v primeru, ko 
ni pripravljenih projektov za revitalizacijo in obnovo parka. 

Stanje projekta 

OB155-07-0035 - Regijska kolesarska pot 

Namen in cilj 

Občina Dobrna je vključena v projekt izgradnje Regijske kolesarske poti na območju Savinjske regije. Sredstva na 
tej postavki so v letu 2017 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo Regijske kolesarske poti na 
območju Občine Dobrna, v prihodnjih letih pa je predvidena izgradnja le-te, pod pogojem pridobitve ustrezne 
dokumentacije in dovoljenj ter uspešne pridobitve sofinancerskih sredstev. 
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Stanje projekta 

V letu 2017 so planirana sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije. 

OB155-16-0007 - Projekt razvoja objez.območij savinjske regije 

Namen in cilj 

Namen investicije je: Uspešno ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot za zagotavljanje 
ekosistemskih storitev ter zmanjševanje negativnih posledic jezerskih in objezerskih območij. Kakovostna 
interpretacija zgledno urejenih jezerskih in objezerskih območij, ki temelji na naravnih in kulturnih danostih ter 
ustrezni zeleni infrastrukturi. Izobraževanje in ozaveščanje o ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter krajine. 

Stanje projekta 

Pripravljen je dokument identifikacije investicijskega projekta. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB155-15-0001 - Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih 

Namen in cilj 

Proračunska postavka se nanaša na pripravo projekta in kasneje izgradnjo kanalizacijskih vodov, večinoma za 
območja izven sprejetih aglomeracij Občine Dobrna, ki jih je možno gravitacijsko preko že zgrajenih kanalizacijskih 
vodov priključiti na obstoječo centralno Čistilno napravo Dobrna in Čistilno napravo Nova Cerkev in ki skupaj 
predstavljajo območja večja od 2000 PE, kar je pogoj za morebitno sofinanciranje tovrstnih projektov v naslednji 
finančni perspektivi. S projektom se preveri možnost priključitve območij Lokovina (del) , Loka (del), Zavrh (del) 
in Vrba (del). 

Stanje projekta 

V letu 2017 se predvideva pridobivanje projektne dokumentacije. 

OB155-16-0008 - Obnovitvene investicije v odlagališča iz am.Simbio 

Namen in cilj 

Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in 
razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb se sredstva vsako leto, na podlagi letnega načrta, namenijo 
za financiranje obnovitvenih in novih investicij. Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane 
najemnine za infrastrukturo, podredno po porabi sredstev najemnine pa tudi iz drugih proračunskih sredstev, kadar 
najemnina ne zadošča za pokritje obnovitvenih investicij ali pa v primeru, kadar prodajne cene za storitve 
gospodarske javne službe ne pokrivajo stroškov poslovanja in s tem tudi ne stroškov najemnine infrastrukture. Nove 
investicije se financirajo iz sredstev proračuna najemodajalk, države, EUR,. 

Stanje projekta 

OB155-16-0009 - Obnovitvene investicije v kanalizacijo-Voka 

Namen in cilj 

Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih 
služb se sredstva vsako leto, na podlagi letnega načrta namenijo za financiranje obnovitvenih in novih investicij. 
Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine za infrastrukturo, podredno po porabi sredstev 
najemnine pa tudi iz drugih proračunskih sredstev, kadar najemnina ne zadošča za pokritje vrednosti obnovitvenih 
investicij ali pa v primeru, kadar prodajne cene za storitve gospodarske javne službe ne pokrivajo stroškov 
poslovanja in s tem tudi ne stroškov najemnine infrastrukture. Nove investicije se praviloma financirajo iz sredstev 
proračuna najemodajalk, države, EUR,. 
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Stanje projekta 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB155-07-0023 - Prostorski red Občine Dobrna - OPN 

Namen in cilj 

V januarju 2012 je bil sprejet OPN Občine Dobrna. V primeru, da bi se pojavile potrebe po novelaciji OPN je 
potrebno v proračunu imeti zagotovljena sredstva. 

Stanje projekta 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB155-16-0005 - Sofinanciranje izgradnje vodovoda Paški Kozjak 

Namen in cilj 

Vodovod iz Pake do Paškega Kozjaka je bil zgrajen pred več leti. Deloma je takrat Občina Dobrna sofinancirala tudi 
izvedbo tega napajalnega voda za vodooskrbo teh območij. Mestna občina Velenje sedaj izvaja razvodna omrežja za 
oskrbo naselij Loka in del Paškega Kozjaka. Del tega omrežja poteka tudi na območju Občine Dobrna in oskrbuje 
dve kmetiji na območju Občine Dobrna. Tako Občina Dobrna sofinancira izgradnjo javnega vodovodnega omrežja 
na območju Občine Dobrna v znesku 6.000 EUR. 

Stanje projekta 

Mestna občina Velenje bo z deli na tem projektu z izgradnjo omrežja zaključila v letu 2016. 

OB155-16-0010 - Obnovitvene investicije v vodovod - Voka 

Namen in cilj 

Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih 
služb se sredstva vsako leto, na podlagi letnega načrta namenijo za financiranje obnovitvenih in novih investicij. 
Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine za infrastrukturo, podredno po porabi sredstev 
najemnine pa tudi iz drugih proračunskih sredstev, kadar najemnina ne zadošča za pokritje vrednosti obnovitvenih 
investicij ali pa v primeru, kadar prodajne cene za storitve gospodarske javne službe ne pokrivajo stroškov 
poslovanja in s tem tudi ne stroškov najemnine infrastrukture. Nove investicije se praviloma financirajo iz sredstev 
proračuna najemodajalk, države, EUR,. 

Stanje projekta 

OB155-17-0003 - Obnova in dograditev vodovoda Brdce 

Namen in cilj 

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije faze PGD in PZI za projekt OBNOVA IN DOGRADITEV 
VODOVODA BRDCE TER PREVEZAVA LOKALNIH VODOVODOV NA VRTINO BRDCE, v občinah 
Dobrna in Vitanje. Za trajno in celostno oskrbo z vodo naselij Brdce nad Dobrno, dela Strmca nad Dobrno in Brezna 
(v Občini Vitanje) je na osnovi hidrogeoloških raziskav na Brdcah uspešno izvedena vrtina, iz katere se namerava 
preko obstoječih in dograjenih vodovodov oskrbovati s kvalitetno pitno vodo gospodinjstva na teh območjih. Zaradi 
razpršenosti območja in možnosti zagotavljanja sredstev je izgradnja vodovodov predvidena v več fazah. 

Stanje projekta 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

OB155-17-0013 - Novoletna krasitev Dobrna 

Namen in cilj 

Dosedanja novoletna krasitev je dotrajana, zato je bil v letu 2017 izdelan projekt nove okrasitve Dobrne. 
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Stanje projekta 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB155-07-0033 - Odkupi zemljišč 

Namen in cilj 

Določena zemljišča, ki so v interesu občine, da se odkupijo so predvidena v predlogu programa nakupa zemljišč za 
l. 2017. Gre predvsem za zemljišča, ki jih občina potrebuje za realizacijo določenih projektov, ki jih ne more 
izpeljati brez urejenega lastništva. 

Stanje projekta 

V letu 2017 se planirajo odkupi zemljišč. 

18059001 - Programi športa 

OB155-07-0015 - Prenova in dograditev športnih igrišč in rek.površ 

Namen in cilj 

Proračunska sredstva so namenjena urejanju športnih igrišč in rekreacijskih površin v Občini Dobrna. 

Stanje projekta 

V letu 2017 so planirana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije. 

19029001 - Vrtci 

OB155-07-0021 - Vzdrževanje opreme in prostorov vrtca 

Namen in cilj 

Ustanovitelj zagotavlja sredstva za sofinanciranje opreme javnega vrtca oziroma zagotavlja ustrezne prostorske 
pogoje. Na objektu Vrtec Dobrna se bodo izvedle meritve, analize in elaborati za sanacijske ukrepe na toplotnem 
ovoju in instalacijah Vrtca Dobrna. Del sredstev pa bo porabljeno za ureditev dodatnega (osmega) oddelka. 

Stanje projekta 

Vsako leto se za Vrtec Dobrna namenijo sredstva za zamenjavo določene opreme, ki je že amortizirana. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB155-07-0020 - Vzdrževanje prostora in nabava opreme OŠ 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za zagotovitev potrebne opreme v osnovnih šolah za opravljanje dejavnosti. Načrtujejo se na 
podlagi plana šole ob upoštevanju amortizacijskih vrednosti, števila učencev ter specifičnih potreb pri izvajanju 
devetletke. 

Stanje projekta 

Vsako leto se za Osnovno šolo Dobrna namenijo sredstva za zamenjavo določene opreme, ki je že amortizirana. 

OB155-17-0001 - Nakup kombija za prevoz šolskih otrok 

Namen in cilj 

Za potrebe prevoza šolskih otrok je potrebno nabaviti nov kombi. Kombi, ki ga sedaj uporabljajo je iz leta 2004 in je 
precej dotrajan. V proračunu za leto 2017 so za ta namen predvidena sredstva v višini 42.000 €. 

Stanje projekta 

Javno naročilo male vrednosti za nakup kombija 8+1 za prevoz šolskih otrok je že izvedeno, rok dobave kombija je 
konec avgusta 2017. 
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20049003 - Socialno varstvo starih 

OB155-08-0004 - Javna infrastruktura za varstvo odraslih 

Namen in cilj 

Proračunska postavka je namenjena pridobivanju projektne dokumentacije za izvedbo javne infrastrukture za 
varstvo odraslih. 

Stanje projekta 

V letu 2017 se predvideva priprava projektne dokumentacije. 


