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I.  SPLOŠNI DEL

REBALANS ŠT. 2  PRORAČUNA OBČINE  ZA LETO 2018

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.731.766,685.634.703,285.322.856,52 101,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.313.608,004.313.608,004.313.608,00 100,0

70 DAVČNI PRIHODKI 4.025.608,004.025.608,004.025.608,00 100,0
700 Davki na dohodek in dobiček 3.772.878,003.772.878,003.772.878,00 100,0

7000 Dohodnina 3.772.878,003.772.878,003.772.878,00 100,0
700020 Dohodnina - občinski vir 3.772.878,003.772.878,003.772.878,00 100,0

703 Davki na premoženje 150.730,00150.730,00150.730,00 100,0
7030 Davki na nepremičnine 113.450,00113.450,00113.450,00 100,0

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 100,00100,00100,00 100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 50,0050,0050,00 100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 32.000,0032.000,0032.000,00 100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 81.000,0081.000,0081.000,00 100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 300,00300,00300,00 100,0

7031 Davki na premičnine 200,00200,00200,00 100,0
703100 Davek na vodna plovila 200,00200,00200,00 100,0

7032 Davki na dediščine in darila 12.050,0012.050,0012.050,00 100,0
703200 Davek na dediščine in darila 12.000,0012.000,0012.000,00 100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov 50,0050,0050,00 100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 25.030,0025.030,0025.030,00 100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 8.000,008.000,008.000,00 100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 17.000,0017.000,0017.000,00 100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 30,0030,0030,00 100,0

704 Domači davki na blago in storitve 102.000,00102.000,00102.000,00 100,0
7044 Davki na posebne storitve 2.000,002.000,002.000,00 100,0

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,002.000,002.000,00 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 100.000,00100.000,00100.000,00 100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 98.000,0098.000,0098.000,00 100,0
704704 Turistična taksa 900,00900,00900,00 100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb 200,00200,00200,00 100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 200,00200,00200,00 100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 700,00700,00700,00 100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 288.000,00288.000,00288.000,00 100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 138.000,00138.000,00138.000,00 100,0

7103 Prihodki od premoženja 138.000,00138.000,00138.000,00 100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 11.000,0011.000,0011.000,00 100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 4.500,004.500,004.500,00 100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin 92.000,0092.000,0092.000,00 100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 20.000,0020.000,0020.000,00 100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi 500,00500,00500,00 100,0

711 Takse in pristojbine 7.000,007.000,007.000,00 100,0
7111 Upravne takse in pristojbine 7.000,007.000,007.000,00 100,0

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 7.000,007.000,007.000,00 100,0

712 Globe in druge denarne kazni 6.000,006.000,006.000,00 100,0
7120 Globe in druge denarne kazni 6.000,006.000,006.000,00 100,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 6.000,006.000,006.000,00 100,0

Stran 1 od 9



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

714 Drugi nedavčni prihodki 137.000,00137.000,00137.000,00 100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki 137.000,00137.000,00137.000,00 100,0

714100 Drugi nedavčni prihodki 20.000,0020.000,0020.000,00 100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 80.000,0080.000,0080.000,00 100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 37.000,0037.000,0037.000,00 100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 711.039,25711.039,25499.184,32 100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 53.965,2053.965,2053.965,20 100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 53.965,2053.965,2053.965,20 100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 53.965,2053.965,2053.965,20 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 657.074,05657.074,05445.219,12 100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 51.888,7751.888,7746.352,84 100,0

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 51.888,7751.888,7746.352,84 100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 605.185,28605.185,28398.866,28 100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 605.185,28605.185,28398.866,28 100,0

73 PREJETE DONACIJE 50.351,8850.351,880,00 100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov 50.351,8850.351,880,00 100,0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 50.351,8850.351,880,00 100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 50.351,8850.351,880,00 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 600.124,05503.060,65453.420,70 119,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 396.613,35299.549,95249.910,00 132,4

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 396.613,35299.549,95249.910,00 132,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 340.673,40243.610,00213.610,00 139,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 55.939,9555.939,9536.300,00 100,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav

203.510,70203.510,70203.510,70 100,0

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

203.510,70203.510,70203.510,70 100,0

741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv 203.510,70203.510,70203.510,70 100,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH
DRŽAV

56.643,5056.643,5056.643,50 100,0

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 56.643,5056.643,5056.643,50 100,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

(ERDF)
56.643,5056.643,5056.643,50 100,0

782100 Prejeta sredstva iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD - ERDF) 1.343,501.343,501.343,50 100,0
782102 Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A (SLO-AUT, SLO-ITA, 55.300,0055.300,0055.300,00 100,0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.150.083,035.964.124,845.652.278,08 103,1
40 TEKOČI ODHODKI 1.680.817,201.614.765,511.572.355,09 104,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 337.995,31337.995,31307.796,89 100,0

4000 Plače in dodatki 275.266,00275.266,00252.243,00 100,0
400000 Osnovne plače 261.593,00261.593,00238.570,00 100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.673,0013.673,0013.673,00 100,0

4001 Regres za letni dopust 16.233,4216.233,4213.708,00 100,0
400100 Regres za letni dopust 16.233,4216.233,4213.708,00 100,0

4002 Povračila in nadomestila 26.154,0026.154,0021.504,00 100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 14.589,0014.589,0012.219,00 100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 11.565,0011.565,009.285,00 100,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.064,0010.064,0010.064,00 100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 10.064,0010.064,0010.064,00 100,0

4004 Sredstva za nadurno delo 9.556,009.556,009.556,00 100,0
400400 Sredstva za nadurno delo 9.556,009.556,009.556,00 100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 721,89721,89721,89 100,0
400900 Jubilejne nagrade 721,89721,89721,89 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 54.532,9054.532,9049.320,90 100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 28.020,0028.020,0024.962,00 100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 28.020,0028.020,0024.962,00 100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 22.760,9022.760,9020.646,90 100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 21.163,0021.163,0019.172,00 100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.597,901.597,901.474,90 100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 232,00232,00217,00 100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje 232,00232,00217,00 100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 320,00320,00295,00 100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo 320,00320,00295,00 100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

3.200,003.200,003.200,00 100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.200,003.200,003.200,00 100,0
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402 Izdatki za blago in storitve 1.094.980,901.089.837,301.082.837,30 100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 93.307,0093.307,0093.307,00 100,0

402000 Pisarniški material in storitve 16.767,0016.767,0016.767,00 100,0
402001 Čistilni material in storitve 3.872,003.872,003.872,00 100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.016,001.016,001.016,00 100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 12.352,0012.352,0012.352,00 100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 5.473,005.473,005.473,00 100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 27.603,0027.603,0027.603,00 100,0
402009 Izdatki za reprezentanco 26.224,0026.224,0026.224,00 100,0

4021 Posebni material in storitve 30.593,0035.593,0035.593,00 86,0
402100 Uniforme in službena obleka 3.500,003.500,003.500,00 100,0
402108 Drobni inventar 6.740,006.740,006.740,00 100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 5.353,005.353,005.353,00 100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 15.000,0020.000,0020.000,00 75,0

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 130.671,00130.671,00130.671,00 100,0
402200 Električna energija 73.547,0073.547,0073.547,00 100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 23.498,0023.498,0023.498,00 100,0
402203 Voda in komunalne storitve 5.101,005.101,005.101,00 100,0
402204 Odvoz smeti 14.475,0014.475,0014.475,00 100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.030,006.030,006.030,00 100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve 8.020,008.020,008.020,00 100,0

4023 Prevozni stroški in storitve 30.205,0035.205,0035.205,00 85,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 15.813,0015.813,0015.813,00 100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 8.185,0013.185,0013.185,00 62,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.607,001.607,001.607,00 100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.600,004.600,004.600,00 100,0

4024 Izdatki za službena potovanja 8.389,008.389,008.974,00 100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 620,00620,00620,00 100,0
402402 Stroški prevoza v državi 7.302,007.302,007.684,00 100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja 467,00467,00670,00 100,0

4025 Tekoče vzdrževanje 536.042,90520.559,30513.559,30 103,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 41.349,0041.349,0041.349,00 100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 12.996,0012.996,0012.996,00 100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 5.000,005.000,005.000,00 100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte 7.919,007.919,007.919,00 100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 10.160,0010.160,0010.160,00 100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 13.564,0013.564,0013.564,00 100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 1.100,001.100,001.100,00 100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 13.327,0013.327,0013.327,00 100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 7.716,007.716,007.716,00 100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 5.200,005.200,005.200,00 100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 417.711,90402.228,30395.228,30 103,9

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 25.573,0025.573,0025.573,00 100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 2.916,002.916,002.916,00 100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme 22.348,0022.348,0022.348,00 100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 309,00309,00309,00 100,0

4027 Kazni in odškodnine 500,00500,00500,00 100,0
402799 Druge odškodnine in kazni 500,00500,00500,00 100,0

4029 Drugi operativni odhodki 239.700,00240.040,00239.455,00 99,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev 4.664,004.664,004.664,00 100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.282,001.282,001.282,00 100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 7.112,007.112,007.112,00 100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 103.824,00103.824,00103.824,00 100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 5.810,005.810,005.810,00 100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 8.000,008.000,008.000,00 100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.575,001.575,001.575,00 100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 710,00710,00710,00 100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 585,00585,000,00 100,0
402999 Drugi operativni odhodki 106.138,00106.478,00106.478,00 99,7
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403 Plačila domačih obresti 36.400,0048.400,0048.400,00 75,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 36.400,0048.400,0048.400,00 75,2

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 36.400,0048.400,0048.400,00 75,2

409 Rezerve 156.908,0984.000,0084.000,00 186,8
4090 Splošna proračunska rezervacija 10.090,6818.000,0018.000,00 56,1

409000 Splošna proračunska rezervacija 10.090,6818.000,0018.000,00 56,1

4091 Proračunska rezerva 146.817,4166.000,0066.000,00 222,5
409100 Proračunska rezerva 146.817,4166.000,0066.000,00 222,5

41 TEKOČI TRANSFERI 1.764.096,031.868.036,831.868.036,83 94,4
410 Subvencije 28.700,0043.700,0043.700,00 65,7

4100 Subvencije javnim podjetjem 0,0015.000,0015.000,00 0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih slu 0,0015.000,0015.000,00 0,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 28.700,0028.700,0028.700,00 100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 20.000,0020.000,0020.000,00 100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 8.700,008.700,008.700,00 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.178.595,161.249.875,161.249.875,16 94,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4.500,004.500,004.500,00 100,0

411103 Darilo ob rojstvu otroka 4.500,004.500,004.500,00 100,0

4117 Štipendije 25.000,0025.000,0025.000,00 100,0
411799 Druge štipendije 25.000,0025.000,0025.000,00 100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 1.149.095,161.220.375,161.220.375,16 94,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo 141.400,00151.400,00151.400,00 93,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 283.945,16318.945,16318.945,16 89,0
411920 Subvencioniranje stanarin 8.400,008.400,008.400,00 100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 674.720,00701.000,00701.000,00 96,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku 31.000,0031.000,0031.000,00 100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.630,009.630,009.630,00 100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 191.970,67199.970,67199.970,67 96,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 191.970,67199.970,67199.970,67 96,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 191.970,67199.970,67199.970,67 96,0

413 Drugi tekoči domači transferi 364.830,20374.491,00374.491,00 97,4
4130 Tekoči transferi občinam 63.250,0063.250,0063.250,00 100,0

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 63.250,0063.250,0063.250,00 100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 55.229,2056.890,0056.890,00 97,1
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 55.229,2056.890,0056.890,00 97,1

4132 Tekoči transferi v javne sklade 3.434,003.434,003.434,00 100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade 3.434,003.434,003.434,00 100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 237.927,00245.927,00245.927,00 96,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 83.941,0091.941,0091.941,00 91,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 4.131,004.131,004.131,00 100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 149.855,00149.855,00149.855,00 100,0

4136 Tekoči transferi v javne agencije 4.990,004.990,004.990,00 100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije 4.990,004.990,004.990,00 100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.604.571,802.380.724,502.111.288,16 109,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.604.571,802.380.724,502.111.288,16 109,4

4200 Nakup zgradb in prostorov 42.000,0042.000,0042.000,00 100,0
420000 Nakup poslovnih stavb 42.000,0042.000,0042.000,00 100,0

4202 Nakup opreme 66.030,2861.777,4861.777,48 106,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme 11.626,0011.626,0011.626,00 100,0
420220 Nakup opreme za menze 5.360,005.360,005.360,00 100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.016,001.016,001.016,00 100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.660,003.660,003.660,00 100,0
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije 1.500,001.500,001.500,00 100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 3.700,008.200,008.200,00 45,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.000,000,000,00 ---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme 3.200,003.200,003.200,00 100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme 4.167,483.415,483.415,48 122,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 2.000,800,000,00 ---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 9.000,009.000,009.000,00 100,0
420244 Nakup opreme za učilnice 6.000,006.000,006.000,00 100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 8.800,008.800,008.800,00 100,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.200,001.200,001.200,00 100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.200,001.200,001.200,00 100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.844.523,081.622.935,581.447.367,00 113,7
420401 Novogradnje 1.844.523,081.622.935,581.447.367,00 113,7

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 277.703,05250.326,05194.500,00 110,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 277.703,05250.326,05194.500,00 110,9

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 55.318,7255.318,7236.670,00 100,0
420600 Nakup zemljišč 55.318,7255.318,7236.670,00 100,0

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

317.796,67347.166,67327.773,68 91,5

420801 Investicijski nadzor 12.987,9917.921,9913.657,00 72,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 304.808,68329.244,68314.116,68 92,6

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 100.598,00100.598,00100.598,00 100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

proračunski uporabniki
68.240,0068.240,0068.240,00 100,0

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 58.240,0058.240,0058.240,00 100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 58.240,0058.240,0058.240,00 100,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 32.358,0032.358,0032.358,00 100,0
4320 Investicijski transferi občinam 100,00100,00100,00 100,0

432000 Investicijski transferi občinam 100,00100,00100,00 100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 32.258,0032.258,0032.258,00 100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom 32.258,0032.258,0032.258,00 100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
     (I. - II.)
     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-329.421,56 -418.316,35-329.421,56 127,0

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
      minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-281.021,56 -381.916,35-281.021,56 135,9

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)

     (70 + 71) - (40 + 41)
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

830.805,66 868.694,77873.216,08 104,6
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

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

0,000,000,00 ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,000,000,00 ---

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

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

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

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 210.270,00135.740,00135.740,00 154,9
50 ZADOLŽEVANJE 210.270,00135.740,00135.740,00 154,9
500 Domače zadolževanje 210.270,00135.740,00135.740,00 154,9

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 210.270,00135.740,00135.740,00 154,9
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 210.270,00135.740,00135.740,00 154,9

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 311.318,44311.318,44311.318,44 100,0
55 ODPLAČILA DOLGA 311.318,44311.318,44311.318,44 100,0
550 Odplačila domačega dolga 311.318,44311.318,44311.318,44 100,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 311.318,44311.318,44311.318,44 100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 311.318,44311.318,44311.318,44 100,0

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

-505.000,00 -519.364,79-505.000,00 102,8

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -175.578,44 -101.048,44-175.578,44 57,6

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 329.421,56 418.316,35329.421,56 127,0

519.364,79
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA 505.000,00505.000,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine  za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS ŠT. 2  PRORAČUNA OBČINE  ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

1000 Občinski svet 97.949,6797.949,6797.949,67 100,0

88.805,6701 POLITIČNI SISTEM 88.805,6788.805,67 100,0

88.805,670101 Politični sistem 88.805,6788.805,67 100,0

64.305,6701019001 Dejavnost občinskega sveta 64.305,6764.305,67 100,0
585,00A421 POTNI STROŠKI OBČ.SVET,ODBORI,KOMISIJE 585,00382,00 100,0

0,00402402 Stroški prevoza v državi 0,00382,00 ---
585,00402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 585,000,00 100,0

0,00A422 OSTALA POVR.POTNI NALOGI
OBČ.SV,ODBOROV,KOMISIJ

0,00203,00 ---

0,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0,00203,00 ---

42.570,00A600 SEJNINE OBČISKEGA SVETA,ODBOROV,KOMISIJ 42.570,0042.570,00 100,0
42.570,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 42.570,0042.570,00 100,0

2.095,00A75 REPREZENTANCA OBČINSKI SVET 2.095,002.095,00 100,0
2.095,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.095,002.095,00 100,0

4.460,44M60 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 4.460,444.460,44 100,0
4.460,44412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.460,444.460,44 100,0

5.075,88M63 SDS 5.075,885.075,88 100,0
5.075,88412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.075,885.075,88 100,0

1.626,96M64 DeSUS 1.626,961.626,96 100,0
1.626,96412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.626,961.626,96 100,0

694,67M65 SD 694,67694,67 100,0
694,67412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 694,67694,67 100,0

2.876,12M66 SMS 2.876,122.876,12 100,0
2.876,12412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.876,122.876,12 100,0

1.212,60M67 N.Si 1.212,601.212,60 100,0
1.212,60412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.212,601.212,60 100,0

3.109,00M68 SVETNIŠKE SKUPINE 3.109,003.109,00 100,0
1.865,00402000 Pisarniški material in storitve 1.865,001.865,00 100,0
1.244,00402999 Drugi operativni odhodki 1.244,001.244,00 100,0

24.500,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 24.500,0024.500,00 100,0
24.500,00N5 IZVEDBA VOLITEV 24.500,0024.500,00 100,0

3.500,00402000 Pisarniški material in storitve 3.500,003.500,00 100,0
1.200,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.200,001.200,00 100,0

500,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 500,00500,00 100,0
1.200,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.200,001.200,00 100,0

400,00402009 Izdatki za reprezentanco 400,00400,00 100,0
2.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve 2.000,002.000,00 100,0

400,00402402 Stroški prevoza v državi 400,00400,00 100,0
15.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 15.000,0015.000,00 100,0

300,00402999 Drugi operativni odhodki 300,00300,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

3.048,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.048,003.048,00 100,0

3.048,000403 Druge skupne administrativne službe 3.048,003.048,00 100,0

3.048,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.048,003.048,00 100,0
3.048,00B1152 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV 3.048,003.048,00 100,0

3.048,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.048,003.048,00 100,0

6.096,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.096,006.096,00 100,0

6.096,000603 Dejavnost občinske uprave 6.096,006.096,00 100,0

6.096,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

6.096,006.096,00 100,0

6.096,00B704 NAJEM IN NAKUP OPREME 6.096,006.096,00 100,0
6.096,00402604 Najem strojne računalniške opreme 6.096,006.096,00 100,0

Stran 2 od 32



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 - Nadzorni odbor
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

2000 Nadzorni odbor 8.246,008.246,008.246,00 100,0

8.246,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

8.246,008.246,00 100,0

8.246,000203 Fiskalni nadzor 8.246,008.246,00 100,0

8.246,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 8.246,008.246,00 100,0
6.498,00A610 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 6.498,006.498,00 100,0

2.028,00402604 Najem strojne računalniške opreme 2.028,002.028,00 100,0
4.470,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.470,004.470,00 100,0

1.504,00A611 IZVAJANJE NADZORA NADZORNI ODBOR 1.504,001.504,00 100,0
1.504,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.504,001.504,00 100,0

244,00A613 POVRAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA 244,00244,00 100,0
244,00402402 Stroški prevoza v državi 244,00244,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - Župan
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

3000 Župan 42.419,0042.419,0042.419,00 100,0

42.419,0001 POLITIČNI SISTEM 42.419,0042.419,00 100,0

42.419,000101 Politični sistem 42.419,0042.419,00 100,0

42.419,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 42.419,0042.419,00 100,0
7.780,00A001 PLAČA PODŽUPANA 7.780,007.780,00 100,0

7.780,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.780,007.780,00 100,0

23.600,00A10 PLAČA IN DODATKI 23.600,0023.600,00 100,0
23.600,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 23.600,0023.600,00 100,0

112,00A400 DNEVNICE ŽUPAN 112,00112,00 100,0
112,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 112,00112,00 100,0

4.572,00A401 POTNI STROŠKI ŽUPAN 4.572,004.572,00 100,0
4.572,00402402 Stroški prevoza v državi 4.572,004.572,00 100,0

56,00A402 PARKIRNINA-ŽUPAN 56,0056,00 100,0
56,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 56,0056,00 100,0

2.032,00A50 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI,PROGRAMOV IN
PROJEKTOV,KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV

2.032,002.032,00 100,0

2.032,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.032,002.032,00 100,0

1.727,00A70 REPREZENTANCA ŽUPAN 1.727,001.727,00 100,0
1.422,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.422,001.422,00 100,0

305,00402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in
podobne storitve

305,00305,00 100,0

2.540,00B1151 SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH 2.540,002.540,00 100,0
2.540,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.540,002.540,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

4000 Občinska uprava 5.666.452,065.462.012,875.172.484,11 103,7

6.096,0001 POLITIČNI SISTEM 6.096,006.096,00 100,0

6.096,000101 Politični sistem 6.096,006.096,00 100,0

6.096,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 6.096,006.096,00 100,0
6.096,00A71 PROMOCIJA OBČINE 6.096,006.096,00 100,0

3.048,00402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in
podobne storitve

3.048,003.048,00 100,0

3.048,00402999 Drugi operativni odhodki 3.048,003.048,00 100,0

660,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

660,00660,00 100,0

660,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 660,00660,00 100,0

660,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 660,00660,00 100,0
660,00B601 STROŠKI APP IN BANKE IN UJP 660,00660,00 100,0

660,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 660,00660,00 100,0

52.209,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

52.209,0052.209,00 100,0

1.016,000402 Informatizacija uprave 1.016,001.016,00 100,0

1.016,0004029002 Elektronske storitve 1.016,001.016,00 100,0
1.016,00B605 NAR. INTERNET, TELEKOM VODI, ADSL 1.016,001.016,00 100,0

1.016,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.016,001.016,00 100,0

51.193,000403 Druge skupne administrativne službe 51.193,0051.193,00 100,0

17.272,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 17.272,0017.272,00 100,0
17.272,00B907 UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA 17.272,0017.272,00 100,0

17.272,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 17.272,0017.272,00 100,0

22.020,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 22.020,0022.020,00 100,0
20.020,00N1 OBČINSKE PRIREDITVE 20.020,0020.020,00 100,0

800,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 800,00800,00 100,0
5.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 100,0
2.000,00402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in

podobne storitve
2.000,002.000,00 100,0

600,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 600,00600,00 100,0
8.000,00402999 Drugi operativni odhodki 8.000,008.000,00 100,0
3.620,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.620,003.620,00 100,0

2.000,00N11 OTVORITEV INVESTISTICIJSKIH PRIDOBITEV 2.000,002.000,00 100,0
2.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 100,0

11.901,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.901,0011.901,00 100,0
3.901,00B301 ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBČINE 3.901,003.901,00 100,0

3.901,00402999 Drugi operativni odhodki 3.901,003.901,00 100,0

8.000,00B602 SODNI STROŠKI, STOR.ADVETNIKOV, NOTARJEV
IN DRUGO

8.000,008.000,00 100,0

8.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih

8.000,008.000,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

492.919,7906 LOKALNA SAMOUPRAVA 492.919,79492.919,79 100,0

6.565,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni

6.565,006.565,00 100,0

1.575,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.575,001.575,00 100,0
1.575,00B613 ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 1.575,001.575,00 100,0

1.575,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.575,001.575,00 100,0

4.990,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 4.990,004.990,00 100,0
4.990,00B902 DELOVANJE BISTRA 4.990,004.990,00 100,0

4.990,00413600 Tekoči transferi v javne agencije 4.990,004.990,00 100,0

486.354,790603 Dejavnost občinske uprave 486.354,79486.354,79 100,0

360.948,7906039001 Administracija občinske uprave 360.948,79360.948,79 100,0
175.000,00A201 OSNOVNE PLAČE DELAVCEV 175.000,00175.000,00 100,0

154.000,00400000 Osnovne plače 154.000,00154.000,00 100,0
9.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.000,009.000,00 100,0
6.000,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

pri opravljanju rednih delovnih nalog
6.000,006.000,00 100,0

6.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 6.000,006.000,00 100,0

1.600,00A2011 PREMIJE DELAVCI 1.600,001.600,00 100,0
1.600,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na

podlagi ZKDPZJU
1.600,001.600,00 100,0

5.200,00A202 REGRES DELAVCI 5.200,005.200,00 100,0
5.200,00400100 Regres za letni dopust 5.200,005.200,00 100,0

11.050,00A203 POVRAČILA IN NADOM.DELAVCI 11.050,0011.050,00 100,0
6.835,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.835,006.835,00 100,0
4.215,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4.215,004.215,00 100,0

721,89A206 JUBILEJNE NAGRADE 721,89721,89 100,0
721,89400900 Jubilejne nagrade 721,89721,89 100,0

27.853,90A207 PRIS.DELODAJALCA DELAVCI 27.853,9027.853,90 100,0
15.310,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.310,0015.310,00 100,0
11.349,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.349,0011.349,00 100,0

916,90401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 916,90916,90 100,0
105,00401200 Prispevek za zaposlovanje 105,00105,00 100,0
173,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 173,00173,00 100,0

3.556,00B110 PISARNIŠKI MATERIAL 3.556,003.556,00 100,0
3.556,00402000 Pisarniški material in storitve 3.556,003.556,00 100,0

3.979,00B111 STROKOVNA LITERATURA,REVIJE 3.979,003.979,00 100,0
3.860,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.860,003.860,00 100,0

119,00402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 119,00119,00 100,0

980,00B112 ČASOPISI, REVIJE,KNJIGE 980,00980,00 100,0
980,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 980,00980,00 100,0

6.000,00B113 POŠTNINA, ZNAMKE OBČINA 6.000,006.000,00 100,0
6.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve 6.000,006.000,00 100,0

6.096,00B114 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL-TONERJI 6.096,006.096,00 100,0
6.096,00402000 Pisarniški material in storitve 6.096,006.096,00 100,0

2.876,00B1153 OBJAVA RAZPISOV 2.876,002.876,00 100,0
133,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 133,00133,00 100,0

2.743,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.743,002.743,00 100,0

4.572,00B130 ELEKTRIKA UPRAVA OBČINE 4.572,004.572,00 100,0
4.572,00402200 Električna energija 4.572,004.572,00 100,0
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11.000,00B132 STROŠKI OGREVANJA OBČINA 11.000,0011.000,00 100,0
11.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11.000,0011.000,00 100,0

325,00B133 ODVOZ SMETI OBČINSKA ZGRADBA 325,00325,00 100,0
325,00402204 Odvoz smeti 325,00325,00 100,0

610,00B134 VODA OBČINA IN KOMUNALNE STORITVE 610,00610,00 100,0
610,00402203 Voda in komunalne storitve 610,00610,00 100,0

5.080,00B135 TELEFON,ELEKTRONSKA POŠTA 5.080,005.080,00 100,0
5.080,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.080,005.080,00 100,0

813,00B140 GORIVA, MAZIVA PEUGEOT 813,00813,00 100,0
813,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 813,00813,00 100,0

508,00B200 DNEVNICE-ZAPOSLENI 508,00508,00 100,0
508,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 508,00508,00 100,0

1.761,00B201 POTNI STROŠKI - ZAPOSLENI 1.761,001.761,00 100,0
1.659,00402402 Stroški prevoza v državi 1.659,001.659,00 100,0

102,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 102,00102,00 100,0

96,00B203 PARKIRNINA - ZAPOSLENI 96,0096,00 100,0
96,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 96,0096,00 100,0

213,00B204 OSTALA POV.ZA SLUŽ.POT.ZAPOSLE 213,00213,00 100,0
213,00402499 Drugi izdatki za službena potovanja 213,00213,00 100,0

2.540,00B40 STROŠKI KOTIZACIJ IN STROKOVNIH IZPITOV 2.540,002.540,00 100,0
2.540,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.540,002.540,00 100,0

2.540,00B42 STROŠKI OSTALEGA IZOBRAŽEVANJA 2.540,002.540,00 100,0
2.540,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.540,002.540,00 100,0

1.016,00B604 STROŠKI VAROVANJA ZGRADBE 1.016,001.016,00 100,0
1.016,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.016,001.016,00 100,0

914,00B608 STROŠKI POROK 914,00914,00 100,0
610,00402009 Izdatki za reprezentanco 610,00610,00 100,0
304,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 304,00304,00 100,0

12.144,00B610 DRUGI ODHODKI 12.144,0012.144,00 100,0
2.032,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.032,002.032,00 100,0
5.000,00402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 5.000,005.000,00 100,0
5.112,00402999 Drugi operativni odhodki 5.112,005.112,00 100,0

1.859,00B903 DRUGA ZAVAROVANJA 1.859,001.859,00 100,0
1.859,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.859,001.859,00 100,0

7.620,00B908 PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 7.620,007.620,00 100,0
508,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 508,00508,00 100,0

7.112,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 7.112,007.112,00 100,0

62.425,00M11 ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 62.425,0062.425,00 100,0
62.425,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 62.425,0062.425,00 100,0

125.406,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

125.406,00125.406,00 100,0

2.032,00B10 ČISTILNI MATERIAL OBČINA 2.032,002.032,00 100,0
2.032,00402001 Čistilni material in storitve 2.032,002.032,00 100,0

508,00B120 DROBNI INVENTAR 508,00508,00 100,0
508,00402108 Drobni inventar 508,00508,00 100,0

1.422,00B121 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA 1.422,001.422,00 100,0
1.422,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.422,001.422,00 100,0
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8.230,00B30 TEKOČE VZDRŽ.OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE 8.230,008.230,00 100,0
2.032,00402108 Drobni inventar 2.032,002.032,00 100,0
6.198,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 6.198,006.198,00 100,0

17.876,00B31 TEKOČE VZDRŽ.RAČUNAL. IN TELEFONSKE
OPREME

17.876,0017.876,00 100,0

10.160,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 10.160,0010.160,00 100,0
7.716,00402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 7.716,007.716,00 100,0

4.064,00B32 TEKOČE VZDRŽ.FOTOKOPIRNEGA 4.064,004.064,00 100,0
4.064,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.064,004.064,00 100,0

13.208,00B33 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI
PROGRAMOV

13.208,0013.208,00 100,0

13.208,00402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 13.208,0013.208,00 100,0

10.668,00B700 NAJEM IN NAKUP RAČUNALNIKOV 10.668,0010.668,00 100,0
9.144,00402604 Najem strojne računalniške opreme 9.144,009.144,00 100,0
1.524,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.524,001.524,00 100,0

1.016,00B701 NAKUP TISKALNIKOV 1.016,001.016,00 100,0
1.016,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.016,001.016,00 100,0

12.366,00B702 NAKUP DRUGE OPREME 12.366,0012.366,00 100,0
5.080,00402604 Najem strojne računalniške opreme 5.080,005.080,00 100,0
4.086,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.086,004.086,00 100,0
3.200,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 3.200,003.200,00 100,0

1.016,00B710 NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV 1.016,001.016,00 100,0
1.016,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.016,001.016,00 100,0

22.000,00B905 PROJEKTNA DOKUM.ZA REGIONALNE PROJEKTE 22.000,0022.000,00 100,0
22.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 22.000,0022.000,00 100,0

21.000,00B9051 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RAZVOJNI
PROGRAM

21.000,0021.000,00 100,0

21.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 21.000,0021.000,00 100,0

10.000,00G193 KULTURNI DOM SELA 10.000,0010.000,00 100,0
10.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 100,0

126.570,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

130.570,00130.570,00 96,9

126.570,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 130.570,00130.570,00 96,9

2.730,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.730,002.730,00 100,0
2.730,00K40 OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA 2.730,002.730,00 100,0

1.800,00402999 Drugi operativni odhodki 1.800,001.800,00 100,0
530,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 530,00530,00 100,0
400,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00400,00 100,0

123.840,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 127.840,00127.840,00 96,9
13.900,00J10 REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE 13.900,0013.900,00 100,0

13.900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.900,0013.900,00 100,0

46.400,00J11 REDNO DELOV.GASILSKA DRUŠTVA 46.400,0046.400,00 100,0
46.400,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 46.400,0046.400,00 100,0

3.000,00J116 POPRAVILO HIDRANTOV IZ POŽARNEGA VARSTVA 7.000,007.000,00 42,9
3.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.000,007.000,00 42,9

10.000,00J21 POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI 10.000,0010.000,00 100,0
10.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 100,0
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40.000,00J4 POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO 40.000,0040.000,00 100,0
40.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000,0040.000,00 100,0

10.540,00K42 INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ 10.540,0010.540,00 100,0
1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,001.000,00 100,0
1.700,00402999 Drugi operativni odhodki 1.700,001.700,00 100,0
7.840,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.840,007.840,00 100,0

1.930,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.930,001.930,00 100,0

1.930,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.930,001.930,00 100,0

1.930,0008029002 Notranja varnost 1.930,001.930,00 100,0
1.930,00N2 SVET ZA PREVENTIVO 1.930,001.930,00 100,0

305,00402009 Izdatki za reprezentanco 305,00305,00 100,0
1.625,00402999 Drugi operativni odhodki 1.625,001.625,00 100,0

13.092,4210 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 13.092,420,00 100,0

13.092,421003 Aktivna politika zaposlovanja 13.092,420,00 100,0

13.092,4210039001 Povečanje zaposljivosti 13.092,420,00 100,0
13.092,42A33 JAVNA DELA UPRAVA 13.092,420,00 100,0

8.855,00400000 Osnovne plače 8.855,000,00 100,0
840,42400100 Regres za letni dopust 840,420,00 100,0
790,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 790,000,00 100,0
980,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 980,000,00 100,0
904,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 904,000,00 100,0
661,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 661,000,00 100,0
47,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 47,000,00 100,0
6,00401200 Prispevek za zaposlovanje 6,000,00 100,0
9,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 9,000,00 100,0

227.316,6811 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 227.316,68227.316,68 100,0

222.316,681102 Program reforme kmetijstva in živilstva 222.316,68222.316,68 100,0

17.700,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 17.700,0017.700,00 100,0
10.000,00C1060001 PETROVA DOMAČIJA 10.000,0010.000,00 100,0

10.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 100,0

3.000,00M22 AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA 3.000,003.000,00 100,0
3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 100,0

4.700,00M25 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO 4.700,004.700,00 100,0
4.700,00402999 Drugi operativni odhodki 4.700,004.700,00 100,0

184.616,6811029003 Zemljiške operacije 184.616,68184.616,68 100,0
184.616,68M274 KOMASACIJE VIDEM 3 184.616,68184.616,68 100,0

184.616,68420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 184.616,68184.616,68 100,0

20.000,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 20.000,0020.000,00 100,0
20.000,00M21 KMETIJSTVO-PO RAZPISIH 20.000,0020.000,00 100,0

20.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 20.000,0020.000,00 100,0
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5.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.000,005.000,00 100,0

5.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.000,005.000,00 100,0
3.000,00M26 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI 3.000,003.000,00 100,0

3.000,00402999 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 100,0

2.000,00M261 LOVSKA DRUŠTVA IZ KONCESIJE 2.000,002.000,00 100,0
2.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 100,0

968.908,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

873.620,00801.620,00 110,9

968.908,001302 Cestni promet in infrastruktura 873.620,00801.620,00 110,9

264.041,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 271.041,00264.041,00 97,4
111.381,00P01 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST PO KONCESIJI 111.381,00111.381,00 100,0

111.381,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 111.381,00111.381,00 100,0

25.000,00P03 POSIPNI MATERIALI IN OPREMA ZA REDNO
ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25.000,0025.000,00 100,0

25.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 25.000,0025.000,00 100,0

19.000,00P04 REDNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE JP - IZVAJALCI 19.000,0019.000,00 100,0
19.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 19.000,0019.000,00 100,0

18.000,00P05A1 REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC 18.000,0018.000,00 100,0
18.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 18.000,0018.000,00 100,0

18.000,00P05A2 INVESTICIJSKO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC 18.000,0018.000,00 100,0
18.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 18.000,0018.000,00 100,0

17.000,00P05A3 IZVAJALSKA DELA ZA REDNO VZDRŽEVANJE LC 17.000,0017.000,00 100,0
17.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 17.000,0017.000,00 100,0

9.000,00P05A4 MATERIALI  ZA REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP
IN KC

9.000,009.000,00 100,0

9.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 9.000,009.000,00 100,0

10.660,00P05A5 OPREMA ZA REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN
KC

10.660,0010.660,00 100,0

7.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.000,007.000,00 100,0
3.660,00420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.660,003.660,00 100,0

20.000,00P05B GRAMOZIR.KC IN SOF.OBČANOM IZ KAMNOLOMO
POLJČANE

20.000,0020.000,00 100,0

20.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 20.000,0020.000,00 100,0

4.000,00P05C2 VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH MAKADAMSKIH CEST 4.000,004.000,00 100,0
4.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.000,004.000,00 100,0

6.000,00P05D VZDRŽEVANJE BREŽIN IN VAROVALNEGA PASA
OBČ.CEST

6.000,006.000,00 100,0

6.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.000,006.000,00 100,0

0,00P05E2 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAST.
KS LESKOVEC

7.000,000,00 0,0

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.000,000,00 0,0

6.000,00P06 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 6.000,006.000,00 100,0
6.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.000,006.000,00 100,0
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595.205,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 509.000,00444.000,00 116,9
14.718,00C1000301 IZGRADNJA CESTE DO TOPOLOVEC BLAŽA -

LJUBSTAVA
10.000,0010.000,00 147,2

14.573,00420401 Novogradnje 9.750,009.750,00 149,5
145,00420801 Investicijski nadzor 250,00250,00 58,0

91.119,00C2060101 IZGRADNJA CESTE "ŠRAJSKA GRABA" 60.000,0060.000,00 151,9
90.216,00420401 Novogradnje 59.000,0059.000,00 152,9

903,00420801 Investicijski nadzor 1.000,001.000,00 90,3

9.316,00C2060102 ASFALTIRANJE CESTE BELAVŠEK-BLAŽEVA
KAPELA

8.000,008.000,00 116,5

9.216,00420401 Novogradnje 8.000,008.000,00 115,2
100,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

10.605,00C2060103 JP 956341 - SKORIŠNJAK 10.000,0010.000,00 106,1
10.500,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 105,0

105,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

101.202,00C3000101 CESTA RODNI VRH 70.000,0070.000,00 144,6
100.202,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 68.500,0068.500,00 146,3

1.000,00420801 Investicijski nadzor 1.500,001.500,00 66,7

22.852,00C4000101 CESTA TRNEK 14.000,0014.000,00 163,2
22.625,00420401 Novogradnje 13.790,0013.790,00 164,1

227,00420801 Investicijski nadzor 210,00210,00 108,1

16.480,00C5000201 JP POBREŽJE HŠ 148 E 35.000,0035.000,00 47,1
16.380,00420401 Novogradnje 34.475,0034.475,00 47,5

100,00420801 Investicijski nadzor 525,00525,00 19,1

8.243,00C5000202 JP 956106 POBREŽJE 10.000,0010.000,00 82,4
8.143,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,0010.000,00 81,4

100,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

18.342,00C6000202 PREPLASTITEV JP 956165 - DRAVCI 30.000,0030.000,00 61,1
18.160,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 28.500,0028.500,00 63,7

182,00420801 Investicijski nadzor 1.500,001.500,00 12,1

5.000,00C8000201 CESTA - JP 956074 5.000,005.000,00 100,0
5.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 5.000,005.000,00 100,0

8.000,00C8060100 AVTOBUSNA POSTAJA LANCOVA VAS 8.000,008.000,00 100,0
8.000,00420401 Novogradnje 8.000,008.000,00 100,0

71.882,00C9000110 LC 456211 VIDEM - MARKOVCI 65.000,000,00 110,6
71.170,00420401 Novogradnje 63.500,000,00 112,1

712,00420801 Investicijski nadzor 1.500,000,00 47,5

38.193,00C9000146 CESTA MAJSKI VRH - JURCA - KIRBIŠ 20.000,0020.000,00 191,0
37.815,00420401 Novogradnje 19.520,0019.520,00 193,7

378,00420801 Investicijski nadzor 480,00480,00 78,8

109.012,00C9000173 JP Z PLOČNIKOM ČRNILA - MIRAL 70.000,0070.000,00 155,7
106.000,00420401 Novogradnje 65.208,0065.208,00 162,6

1.060,00420801 Investicijski nadzor 792,00792,00 133,8
1.952,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.000,004.000,00 48,8

55.300,00C9000174 KOLESARKSE POTI 79.000,0079.000,00 70,0
55.300,00420401 Novogradnje 79.000,0079.000,00 70,0

14.941,00C9000185 PREPLASTITEV POBREŽJE DO SELINŠEK 15.000,0015.000,00 99,6
14.793,00420401 Novogradnje 14.775,0014.775,00 100,1

148,00420801 Investicijski nadzor 225,00225,00 65,8
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2.100,0013029003 Urejanje cestnega prometa 2.100,002.100,00 100,0
1.100,00B712 BANKA CESTNIH PODATKOV 1.100,001.100,00 100,0

1.100,00402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 1.100,001.100,00 100,0

1.000,00B716 UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST 1.000,001.000,00 100,0
1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,001.000,00 100,0

107.562,0013029004 Cestna razsvetljava 91.479,0091.479,00 117,6
2.000,00C5030301 JR POBREŽJE HŠ 148 E 4.000,004.000,00 50,0

2.000,00420401 Novogradnje 4.000,004.000,00 50,0

8.000,00C8030001 JAVNA RAZSVETLJAVA OB POLSKAVI - LANCOVA
VAS

10.000,0010.000,00 80,0

8.000,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 80,0

20.083,00H738 IGRIŠČE VIDEM KABLOVOD 0,000,00 ---
20.083,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---

40.000,00M80 STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV. 40.000,0040.000,00 100,0
40.000,00402200 Električna energija 40.000,0040.000,00 100,0

13.660,00M81 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR 13.660,0013.660,00 100,0
10.160,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.160,0010.160,00 100,0
3.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,003.500,00 100,0

23.819,00M828 NAČRT ZA ENERGETSKO REKONSTRUKCIJO
JAVNE RAZSVETLJAVE

23.819,0023.819,00 100,0

0,00420401 Novogradnje 0,0023.819,00 ---
23.819,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.819,000,00 100,0

14.700,0014 GOSPODARSTVO 14.700,0014.700,00 100,0

1.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.000,001.000,00 100,0

1.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.000,001.000,00 100,0
1.000,00M32 OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR 1.000,001.000,00 100,0

1.000,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 100,0

13.700,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.700,0013.700,00 100,0

6.600,0014039001 Promocija občine 6.600,006.600,00 100,0
6.600,00M42 OSTALI STROŠKI - TURIZEM 6.600,006.600,00 100,0

1.900,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.900,001.900,00 100,0
4.700,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 4.700,004.700,00 100,0

7.100,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 7.100,007.100,00 100,0
4.000,00M40 IZVEDBA MARTINOVANJA 4.000,004.000,00 100,0

4.000,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 4.000,004.000,00 100,0

3.000,00M45 DELOVANJE DRUŠTEV 3.000,003.000,00 100,0
3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 100,0

100,00M451 TURISTIČNO ZVEZA VIDEM 100,00100,00 100,0
100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 100,0
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1.441.649,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

1.148.209,001.050.240,00 125,6

1.421.349,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.108.209,001.010.240,00 128,3

11.640,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 11.640,0011.640,00 100,0
3.504,00M90 KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA 3.504,003.504,00 100,0

3.300,00402204 Odvoz smeti 3.300,003.300,00 100,0
204,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 204,00204,00 100,0

7.211,00M91 DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA 7.211,007.211,00 100,0
2.500,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.500,002.500,00 100,0
4.000,00402204 Odvoz smeti 4.000,004.000,00 100,0

711,00402999 Drugi operativni odhodki 711,00711,00 100,0

100,00M93 DEPONIJA GAJKE 100,00100,00 100,0
100,00432000 Investicijski transferi občinam 100,00100,00 100,0

825,00M95 NAJEMNINA ZBIRNI CENTER ZA SKLAD MO PTUJ 825,00825,00 100,0
825,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 825,00825,00 100,0

1.409.709,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.096.569,00998.600,00 128,6
6.500,00N412 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 6.500,006.500,00 100,0

4.000,00402200 Električna energija 4.000,004.000,00 100,0
1.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.500,001.500,00 100,0
1.000,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 100,0

32.100,00N417 VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE VIDEM 32.100,0032.100,00 100,0
10.000,00402200 Električna energija 10.000,0010.000,00 100,0

100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 100,0
22.000,00402999 Drugi operativni odhodki 22.000,0022.000,00 100,0

60.600,00N419 KANALIZACIJA VIDEM 62.100,000,00 97,6
58.500,00420401 Novogradnje 60.000,000,00 97,5
2.100,00420801 Investicijski nadzor 2.100,000,00 100,0

15.000,00N420 SEKUNDARNI VODI POBREŽJE 15.000,0015.000,00 100,0
14.775,00420401 Novogradnje 14.775,0014.775,00 100,0

225,00420801 Investicijski nadzor 225,00225,00 100,0

0,00N422 SUBVENCIJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH VODA

15.000,0015.000,00 0,0

0,00410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem
gospodarskih javnih služb

15.000,0015.000,00 0,0

1.270.509,00N423 KANALIZACIJA TRŽEC - JUROVCI FAZA II 935.869,00900.000,00 135,8
1.250.509,00420401 Novogradnje 915.869,00880.000,00 136,5

5.000,00420801 Investicijski nadzor 5.000,005.000,00 100,0
15.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,0015.000,00 100,0

15.000,00N490 SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV KANALIZACIJE 20.000,0020.000,00 75,0
15.000,00420401 Novogradnje 20.000,0020.000,00 75,0

10.000,00N491 SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 10.000,0010.000,00 100,0
10.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.000,0010.000,00 100,0

20.300,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 40.000,0040.000,00 50,8

20.300,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 40.000,0040.000,00 50,8
20.300,00O600 VODOTOK POLSKAVA 40.000,0040.000,00 50,8

20.300,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 40.000,0040.000,00 50,8
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232.518,2216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

243.670,72220.314,00 95,4

28.200,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 34.200,0034.200,00 82,5

10.200,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 10.200,0010.200,00 100,0
10.200,00B713 EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE

EVIDENCE
10.200,0010.200,00 100,0

5.200,00402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 5.200,005.200,00 100,0
5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 100,0

18.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 24.000,0024.000,00 75,0
18.000,00M13 OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN 24.000,0024.000,00 75,0

18.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 24.000,0024.000,00 75,0

65.755,501603 Komunalna dejavnost 65.908,0061.200,00 99,8

58.755,5016039001 Oskrba z vodo 64.908,0060.200,00 90,5
8.847,50O0101 VODOVOD VAREJA 15.000,0015.000,00 59,0

8.847,50420401 Novogradnje 15.000,0015.000,00 59,0

1.700,00O017 VZDRŽEVANJE VODOVODOV 1.700,001.700,00 100,0
1.700,00402999 Drugi operativni odhodki 1.700,001.700,00 100,0

33.708,00O023 INVESTICIJSKA VLAGANJA V SKUPNE
VODOVODNE OBJEKTE

33.708,0029.000,00 100,0

33.708,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 33.708,0029.000,00 100,0

14.500,00O1 MANIPULATIVNI STROŠKI IN STROŠKI VODENJA
KOMUNALA

14.500,0014.500,00 100,0

14.500,00402999 Drugi operativni odhodki 14.500,0014.500,00 100,0

1.000,0016039004 Praznično urejanje naselij 1.000,001.000,00 100,0
1.000,00B717 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ 1.000,001.000,00 100,0

1.000,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 100,0

6.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 0,000,00 ---
6.000,00N610 ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA 0,000,00 ---

6.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 ---

67.744,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 67.744,0067.744,00 100,0

67.744,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 67.744,0067.744,00 100,0
15.837,00L12 UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU 15.837,0015.837,00 100,0

565,00402108 Drobni inventar 565,00565,00 100,0
5.096,00402200 Električna energija 5.096,005.096,00 100,0
1.016,00402203 Voda in komunalne storitve 1.016,001.016,00 100,0
6.096,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 6.096,006.096,00 100,0
1.626,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.626,001.626,00 100,0

821,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 821,00821,00 100,0
617,00402999 Drugi operativni odhodki 617,00617,00 100,0

2.500,00L15 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS
PTUJ

2.500,002.500,00 100,0

2.500,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.500,002.500,00 100,0

28.500,00L17 PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH  DOMOV 28.500,0028.500,00 100,0
28.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 28.500,0028.500,00 100,0
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20.907,00L18 UPRAVLJANJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA
OBJEKTA VIDEM

20.907,0020.907,00 100,0

1.000,00402200 Električna energija 1.000,001.000,00 100,0
6.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.000,006.000,00 100,0

350,00402203 Voda in komunalne storitve 350,00350,00 100,0
9.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 9.000,009.000,00 100,0
4.100,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 4.100,004.100,00 100,0

457,00402504 Zavarovalne premije za objekte 457,00457,00 100,0

70.818,721606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

75.818,7257.170,00 93,4

15.500,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 20.500,0020.500,00 75,6
15.000,00B612 RAZNE MERITVE,  PARCELACIJE IN CENITVE 20.000,0020.000,00 75,0

15.000,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 20.000,0020.000,00 75,0

500,00B6121 RAZNE ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA ZA CESTE 500,00500,00 100,0
500,00402799 Druge odškodnine in kazni 500,00500,00 100,0

55.318,7216069002 Nakup zemljišč 55.318,7236.670,00 100,0
55.318,72B900 NAKUP ZEMLJIŠČ 55.318,7236.670,00 100,0

55.318,72420600 Nakup zemljišč 55.318,7236.670,00 100,0

122.288,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 122.288,00122.288,00 100,0

61.458,001702 Primarno zdravstvo 61.458,0061.458,00 100,0

61.458,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 61.458,0061.458,00 100,0
19.458,00I5 INVESTICIJSKI TRANFERI - URGENTNI CENTER

PTUJ
19.458,0019.458,00 100,0

19.458,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 19.458,0019.458,00 100,0

42.000,00I62 ZDRAVSTVENA AMBULANTA LESKOVEC 42.000,0042.000,00 100,0
42.000,00420000 Nakup poslovnih stavb 42.000,0042.000,00 100,0

2.000,801706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 340,00340,00 588,5

2.000,8017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja

340,00340,00 588,5

2.000,80I20 DRUGI ODHODKI S PODROČJA ZDRAVSTVA 340,00340,00 588,5
0,00402999 Drugi operativni odhodki 340,00340,00 0,0

2.000,80420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 0,000,00 ---

58.829,201707 Drugi programi na področju zdravstva 60.490,0060.490,00 97,3

55.229,2017079001 Nujno zdravstveno varstvo 56.890,0056.890,00 97,1
55.229,20I10 PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE 56.890,0056.890,00 97,1

55.229,20413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga
plačujejo občine

56.890,0056.890,00 97,1

3.600,0017079002 Mrliško ogledna služba 3.600,003.600,00 100,0
3.600,00I30 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA 3.600,003.600,00 100,0

3.600,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.600,003.600,00 100,0
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343.178,6218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

526.178,62443.068,00 65,2

30.997,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 30.997,0030.997,00 100,0

30.997,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 30.997,0030.997,00 100,0
4.000,00G40 OBNOVA KAPEL IN CERKVA IN MUZEJEV 4.000,004.000,00 100,0

4.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.000,004.000,00 100,0

26.997,00L44 DOMAČIJA KOČER POBREŽJE 26.997,0026.997,00 100,0
26.997,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 26.997,0026.997,00 100,0

150.854,001803 Programi v kulturi 314.854,00240.854,00 47,9

72.559,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 72.559,0072.559,00 100,0
59.759,00G30 KNJIŽNICA PTUJ 59.759,0059.759,00 100,0

36.364,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim

36.364,0036.364,00 100,0

4.131,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke
delodajalcev

4.131,004.131,00 100,0

19.264,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 19.264,0019.264,00 100,0

12.800,00G7 SOFINANCIRANJE BIBLIOBUSA 12.800,0012.800,00 100,0
12.800,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.800,0012.800,00 100,0

40.474,0018039003 Ljubiteljska kultura 40.474,0040.474,00 100,0
27.000,00G10 RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV 27.000,0027.000,00 100,0

27.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 27.000,0027.000,00 100,0

2.440,00G18 PROJEKT OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI 2.440,002.440,00 100,0
2.440,00402999 Drugi operativni odhodki 2.440,002.440,00 100,0

100,00G194 KULTURNA ZVEZA VIDEM 100,00100,00 100,0
100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 100,0

3.434,00G20 JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA 3.434,003.434,00 100,0
3.434,00413200 Tekoči transferi v javne sklade 3.434,003.434,00 100,0

7.500,00G5 OSTALI STROŠKI NA POD.KULTURE 7.500,007.500,00 100,0
7.500,00402999 Drugi operativni odhodki 7.500,007.500,00 100,0

21.821,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 21.821,0021.821,00 100,0
6.605,00C9000160 IZGRADNJA CATV 6.605,006.605,00 100,0

6.605,00420401 Novogradnje 6.605,006.605,00 100,0

5.564,00M71 AVTORSKI HONORARJI NAŠ GLAS 5.564,005.564,00 100,0
1.500,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.500,001.500,00 100,0
4.064,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 4.064,004.064,00 100,0

9.652,00M72 ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS 9.652,009.652,00 100,0
9.652,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 9.652,009.652,00 100,0

16.000,0018039005 Drugi programi v kulturi 180.000,00106.000,00 8,9
16.000,00G90 INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA-KULTURNA

DVORANA VIDEM
180.000,00106.000,00 8,9

0,00420401 Novogradnje 164.970,00104.050,00 0,0
0,00420801 Investicijski nadzor 2.342,001.950,00 0,0

16.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 12.688,000,00 126,1
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21.370,001804 Podpora posebnim skupinam 21.370,0021.370,00 100,0

21.370,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 21.370,0021.370,00 100,0
4.650,00G192 DRUŠTVA UPOKOJENCEV 4.650,004.650,00 100,0

4.650,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.650,004.650,00 100,0

5.000,00G198 KEGLJIŠČE VAREJA 5.000,005.000,00 100,0
5.000,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 5.000,005.000,00 100,0

3.750,00M50 SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 3.750,003.750,00 100,0
3.750,00402009 Izdatki za reprezentanco 3.750,003.750,00 100,0

570,00M51 OBDARITEV ONEMOGLIH 570,00570,00 100,0
570,00402999 Drugi operativni odhodki 570,00570,00 100,0

7.400,00M52 OBDARITEV OTROK 7.400,007.400,00 100,0
5.600,00402999 Drugi operativni odhodki 5.600,005.600,00 100,0
1.800,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.800,001.800,00 100,0

139.957,621805 Šport in prostočasne aktivnosti 158.957,62149.847,00 88,1

139.957,6218059001 Programi športa 158.957,62149.847,00 88,1
55.000,00H1 REDNO DELOV.ŠPORTNIH DRUŠTEV 55.000,0055.000,00 100,0

55.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,0055.000,00 100,0

1.000,00H191 ŠPORTNA ZVEZA VIDEM 1.000,001.000,00 100,0
1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 100,0

1.090,00H21 REDNO DELOV.ŠPORTNI ZAVOD PTUJ 1.090,001.090,00 100,0
1.090,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.090,001.090,00 100,0

1.118,00H22 OSTALI ŠOLSKI ŠPORT 1.118,001.118,00 100,0
1.118,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.118,001.118,00 100,0

1.030,00H3 VRHUNSKI ŠPORT IN ŠPORTNIK LETA 1.030,001.030,00 100,0
500,00402009 Izdatki za reprezentanco 500,00500,00 100,0
530,00402999 Drugi operativni odhodki 530,00530,00 100,0

4.109,00H4 OSTALI STROŠ.NA PODROČJU ŠPORTA 4.109,004.109,00 100,0
309,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 309,00309,00 100,0

3.800,00402999 Drugi operativni odhodki 3.800,003.800,00 100,0

6.500,00H41 OPREMA PARKOV Z IGRALI 6.500,006.500,00 100,0
6.500,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 6.500,006.500,00 100,0

4.000,00H44 OPREMA ŠPORTNIH IGRIŠČ 4.000,004.000,00 100,0
4.000,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 4.000,004.000,00 100,0

23.792,04H721 TRIBUNE VIDEM 28.792,0428.000,00 82,6
0,00420401 Novogradnje 0,0028.000,00 ---

22.299,05420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 27.299,050,00 81,7
272,99420801 Investicijski nadzor 272,990,00 100,0

1.220,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.220,000,00 100,0

12.000,00H73 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ 15.000,0015.000,00 80,0
12.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 15.000,0015.000,00 80,0

5.000,00H734 NADSTREŠNICA VIDEM 5.000,005.000,00 100,0
5.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 5.000,005.000,00 100,0

20.318,58H736 NADSTREŠNICA LESKOVEC 23.318,5815.000,00 87,1
19.098,58420401 Novogradnje 22.098,5815.000,00 86,4
1.220,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.220,000,00 100,0

5.000,00H737 SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA
DRUŠTVA

13.000,0013.000,00 38,5

5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000,0013.000,00 38,5
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1.038.867,4819 IZOBRAŽEVANJE 1.074.395,481.074.395,48 96,7

683.970,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 710.250,00710.250,00 96,3

683.970,0019029001 Vrtci 710.250,00710.250,00 96,3
506.720,00F150 DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM 526.000,00526.000,00 96,3

506.720,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 526.000,00526.000,00 96,3

4.000,00F1501 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO
PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

4.000,004.000,00 100,0

4.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 4.000,004.000,00 100,0

164.000,00F151 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV 171.000,00171.000,00 95,9
164.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 171.000,00171.000,00 95,9

9.250,00F153 VZDRŽEVANJE VRTCEV VIDEM, LESKOVEC, SELA 9.250,009.250,00 100,0
5.750,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.750,005.750,00 100,0
2.300,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.300,002.300,00 100,0
1.200,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.200,001.200,00 100,0

188.057,481903 Primarno in sekundarno izobraževanje 187.305,48187.305,48 100,4

179.056,4819039001 Osnovno šolstvo 178.304,48178.304,48 100,4
106.273,00D101 REDNI MATERIALNI STROŠ.OŠ VIDE 106.273,00106.273,00 100,0

106.273,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 106.273,00106.273,00 100,0

26.360,00D103 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE 26.360,0026.360,00 100,0
10.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 100,0
5.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 5.000,005.000,00 100,0
5.360,00420220 Nakup opreme za menze 5.360,005.360,00 100,0
6.000,00420244 Nakup opreme za učilnice 6.000,006.000,00 100,0

6.706,00D11 DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM 6.706,006.706,00 100,0
6.706,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.706,006.706,00 100,0

22.500,00D132 SOFINANCIRANJE DODANIH UR V KOMBINIRANIH
ODDELKIH OŠ

22.500,0022.500,00 100,0

22.500,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim

22.500,0022.500,00 100,0

5.600,00D14 VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM 5.600,005.600,00 100,0
5.600,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim
5.600,005.600,00 100,0

4.167,48D192 PROJEKT HALOŠKI RADOVEDNEŽI 3.415,483.415,48 122,0
4.167,48420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.415,483.415,48 122,0

7.450,00D21 OSNOVNE ŠOLE ZA OTROKE S POSEBNIMI
POTREBAMI

7.450,007.450,00 100,0

7.450,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.450,007.450,00 100,0

9.001,0019039002 Glasbeno šolstvo 9.001,009.001,00 100,0
9.001,00D20 GLASBENE ŠOLE 9.001,009.001,00 100,0

1.382,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.382,001.382,00 100,0
4.165,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim
4.165,004.165,00 100,0

3.454,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.454,003.454,00 100,0
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440,001905 Drugi izobraževalni programi 440,00440,00 100,0

440,0019059001 Izobraževanje odraslih 440,00440,00 100,0
440,00E62 CENTER ZA SOCIALNO DELO-SVETOVANJE V 7. IN

8. RAZREDU
440,00440,00 100,0

440,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim

440,00440,00 100,0

166.400,001906 Pomoči šolajočim 176.400,00176.400,00 94,3

141.400,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 151.400,00151.400,00 93,4
115.900,00D160 PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM 125.900,00125.900,00 92,1

115.900,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 125.900,00125.900,00 92,1

18.000,00D161 PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ 18.000,0018.000,00 100,0
18.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 18.000,0018.000,00 100,0

7.500,00D162 DODATNI PREVOZI OŠ VIDEM 7.500,007.500,00 100,0
7.500,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 7.500,007.500,00 100,0

25.000,0019069003 Štipendije 25.000,0025.000,00 100,0
25.000,00E711 ŠTIPENDIJE 25.000,0025.000,00 100,0

25.000,00411799 Druge štipendije 25.000,0025.000,00 100,0

358.757,1620 SOCIALNO VARSTVO 401.757,16401.757,16 89,3

4.500,002002 Varstvo otrok in družine 4.500,004.500,00 100,0

4.500,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 4.500,004.500,00 100,0
4.500,00E11 DARILO OB ROJSTVU OTROKA 4.500,004.500,00 100,0

4.500,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 4.500,004.500,00 100,0

354.257,162004 Izvajanje programov socialnega varstva 397.257,16397.257,16 89,2

222.045,1620049002 Socialno varstvo invalidov 242.045,16242.045,16 91,7
31.000,00E73 DRUŽINSKI POMOČNIK 31.000,0031.000,00 100,0

31.000,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 31.000,0031.000,00 100,0

191.045,16E800 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 211.045,16211.045,16 90,5
191.045,16411909 Regresiranje oskrbe v domovih 211.045,16211.045,16 90,5

107.772,0020049003 Socialno varstvo starih 130.772,00130.772,00 82,4
14.872,00E70 POMOČ NA DOMU - CSD 22.872,0022.872,00 65,0

14.872,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim

22.872,0022.872,00 65,0

92.900,00E801 SOCIALNO VARSTVO STARIH 107.900,00107.900,00 86,1
92.900,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 107.900,00107.900,00 86,1

13.900,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 13.900,0013.900,00 100,0
8.400,00E3 REFUNDACIJA STANARIN 8.400,008.400,00 100,0

8.400,00411920 Subvencioniranje stanarin 8.400,008.400,00 100,0

2.500,00E4 POGREBNI STROŠKI 2.500,002.500,00 100,0
2.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.500,002.500,00 100,0

3.000,00E71 OSTALE SOCIALNE POMOČI 3.000,003.000,00 100,0
3.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.000,003.000,00 100,0
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1.090,0020049005 Socialno varstvo zasvojenih 1.090,001.090,00 100,0
1.090,00E611 ARS VITAE - PROGRAM MOSTOVI 1.090,001.090,00 100,0

1.090,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.090,001.090,00 100,0

9.450,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 9.450,009.450,00 100,0
5.750,00E60 REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ 5.750,005.750,00 100,0

5.750,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.750,005.750,00 100,0

2.700,00E64 VARNA HIŠA 2.700,002.700,00 100,0
2.700,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.700,002.700,00 100,0

1.000,00E712 SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL V NEPROFITNIH
ORGANIZACIJAH

1.000,001.000,00 100,0

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 100,0

36.400,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 48.400,0048.400,00 75,2

36.400,002201 Servisiranje javnega dolga 48.400,0048.400,00 75,2

36.400,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje

48.400,0048.400,00 75,2

36.400,00B9010 OBRESTI OD POSOJILA 48.400,0048.400,00 75,2
36.400,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 48.400,0048.400,00 75,2

188.391,6923 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

84.000,0084.000,00 224,3

178.301,012302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč

66.000,0066.000,00 270,2

29.414,0123029001 Rezerva občine 66.000,0066.000,00 44,6
29.414,01B80 REZERVE OBČINE VIDEM 66.000,0066.000,00 44,6

29.414,01409100 Proračunska rezerva 66.000,0066.000,00 44,6

148.887,0023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0,000,00 ---
148.887,00C9000186 SANACIJA LEVE BREŽINE OB IGRIŠČU VIDEM 0,000,00 ---

31.483,60402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,000,00 ---
117.403,40409100 Proračunska rezerva 0,000,00 ---

10.090,682303 Splošna proračunska rezervacija 18.000,0018.000,00 56,1

10.090,6823039001 Splošna proračunska rezervacija 18.000,0018.000,00 56,1
10.090,68B81 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 18.000,0018.000,00 56,1

10.090,68409000 Splošna proračunska rezervacija 18.000,0018.000,00 56,1
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5000 Režijski obrat 272.376,30290.857,30268.539,30 93,7

199.347,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 210.847,00210.847,00 94,6

199.347,000603 Dejavnost občinske uprave 210.847,00210.847,00 94,6

139.171,0006039001 Administracija občinske uprave 141.171,00141.171,00 98,6
96.863,00A211 OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT 96.863,0096.863,00 100,0

84.570,00400000 Osnovne plače 84.570,0084.570,00 100,0
4.673,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.673,004.673,00 100,0
4.064,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

pri opravljanju rednih delovnih nalog
4.064,004.064,00 100,0

3.556,00400400 Sredstva za nadurno delo 3.556,003.556,00 100,0

1.600,00A2111 PREMIJE REŽIJSKI OBRAT 1.600,001.600,00 100,0
1.600,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na

podlagi ZKDPZJU
1.600,001.600,00 100,0

8.508,00A212 REGRES REŽIJSKI OBRAT 8.508,008.508,00 100,0
8.508,00400100 Regres za letni dopust 8.508,008.508,00 100,0

10.881,00A213 POVRAČILA IN NADOM.REŽIJSKI 10.881,0010.881,00 100,0
5.384,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 5.384,005.384,00 100,0
5.070,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.070,005.070,00 100,0

427,00402402 Stroški prevoza v državi 427,00427,00 100,0

18.267,00A217 PRISP.DELODAJALCA REŽIJSKI OBR 18.267,0018.267,00 100,0
9.652,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.652,009.652,00 100,0
7.823,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.823,007.823,00 100,0

558,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 558,00558,00 100,0
112,00401200 Prispevek za zaposlovanje 112,00112,00 100,0
122,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 122,00122,00 100,0

3.052,00R606 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 5.052,005.052,00 60,4
1.072,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.072,003.072,00 34,9

730,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 730,00730,00 100,0
1.250,00402999 Drugi operativni odhodki 1.250,001.250,00 100,0

60.176,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

69.676,0069.676,00 86,4

15.000,00R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT 15.000,0015.000,00 100,0
15.000,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 15.000,0015.000,00 100,0

4.785,00R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL 6.785,006.785,00 70,5
1.185,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.185,003.185,00 37,2
1.000,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000,001.000,00 100,0
2.600,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 2.600,002.600,00 100,0

9.607,00R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN
MINIBAGERJEV

12.607,0012.607,00 76,2

7.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 10.000,0010.000,00 70,0
607,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 607,00607,00 100,0

2.000,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 2.000,002.000,00 100,0

9.500,00R212 TEKOČE VZDR.OSTALE KOM.OPREME 9.500,009.500,00 100,0
9.500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 9.500,009.500,00 100,0

6.535,00R43 NABAVA OSTALE OPREME 11.035,0011.035,00 59,2
1.335,00402108 Drobni inventar 1.335,001.335,00 100,0
1.500,00420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije 1.500,001.500,00 100,0
3.700,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 8.200,008.200,00 45,1

1.200,00R601 PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL 1.200,001.200,00 100,0
1.000,00402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 100,0

150,00402001 Čistilni material in storitve 150,00150,00 100,0
50,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 50,0050,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000 - Režijski obrat
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

4.130,00R602 ZAŠČITNA SREDSTVA,OBLEKA,OBUTEV 4.130,004.130,00 100,0
630,00402001 Čistilni material in storitve 630,00630,00 100,0

3.500,00402100 Uniforme in službena obleka 3.500,003.500,00 100,0

4.743,00R603 ENERGIJA,VODA,KOMUN.STOR.KOMUN 4.743,004.743,00 100,0
975,00402200 Električna energija 975,00975,00 100,0

2.568,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.568,002.568,00 100,0
250,00402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 100,0
950,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 950,00950,00 100,0

4.676,00R605 TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI 4.676,004.676,00 100,0
476,00402504 Zavarovalne premije za objekte 476,00476,00 100,0

4.200,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.200,004.200,00 100,0

22.318,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 22.318,000,00 100,0

22.318,001003 Aktivna politika zaposlovanja 22.318,000,00 100,0

22.318,0010039001 Povečanje zaposljivosti 22.318,000,00 100,0
22.318,00A30 JAVNA DELA REŽIJSKI 22.318,000,00 100,0

14.168,00400000 Osnovne plače 14.168,000,00 100,0
1.685,00400100 Regres za letni dopust 1.685,000,00 100,0
1.580,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.580,000,00 100,0
1.300,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.300,000,00 100,0
2.154,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.154,000,00 100,0
1.330,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.330,000,00 100,0

76,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 76,000,00 100,0
9,00401200 Prispevek za zaposlovanje 9,000,00 100,0

16,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 16,000,00 100,0

1.908,3013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1.908,301.908,30 100,0

1.908,301302 Cestni promet in infrastruktura 1.908,301.908,30 100,0

1.908,3013029003 Urejanje cestnega prometa 1.908,301.908,30 100,0
1.908,30R23 TEKOČE VZDRŽ.AVTOBUSNIH POSTAJ 1.908,301.908,30 100,0

455,00402504 Zavarovalne premije za objekte 455,00455,00 100,0
1.453,30402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.453,301.453,30 100,0

48.803,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

55.784,0055.784,00 87,5

48.803,001603 Komunalna dejavnost 55.784,0055.784,00 87,5

48.803,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 55.784,0055.784,00 87,5
4.060,00R100 ELEKTRIKA POKOPALIŠČE IN MV VIDEM 4.060,004.060,00 100,0

4.060,00402200 Električna energija 4.060,004.060,00 100,0

1.400,00R101 ELEKTRIKA POKOPAL.IN MV LESKOVEC 1.400,001.400,00 100,0
1.400,00402200 Električna energija 1.400,001.400,00 100,0

1.400,00R110 VODA POKOPALIŠČE VIDEM 1.400,001.400,00 100,0
1.400,00402203 Voda in komunalne storitve 1.400,001.400,00 100,0

400,00R111 VODA POKOPALIŠČE LESKOVEC 400,00400,00 100,0
400,00402203 Voda in komunalne storitve 400,00400,00 100,0

3.000,00R120 SMETI POKOPALIŠČE VIDEM 3.000,003.000,00 100,0
3.000,00402204 Odvoz smeti 3.000,003.000,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000 - Režijski obrat
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

3.000,00R121 SMETI POKOPALIŠČE LESKOVEC 3.000,003.000,00 100,0
3.000,00402204 Odvoz smeti 3.000,003.000,00 100,0

3.104,00R151 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA IN VEŽICE
LESKOVEC

3.104,003.104,00 100,0

350,00402001 Čistilni material in storitve 350,00350,00 100,0
1.000,00402108 Drobni inventar 1.000,001.000,00 100,0

254,00402504 Zavarovalne premije za objekte 254,00254,00 100,0
1.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.500,001.500,00 100,0

4.820,00R152 TEKOČE VZDR.VEŽICE IN POKOPALIŠČA VIDEM 4.820,004.820,00 100,0
710,00402001 Čistilni material in storitve 710,00710,00 100,0

1.000,00402108 Drobni inventar 1.000,001.000,00 100,0
610,00402504 Zavarovalne premije za objekte 610,00610,00 100,0

1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,001.000,00 100,0
1.500,00402999 Drugi operativni odhodki 1.500,001.500,00 100,0

4.600,00R7001 ŽARNI GROBOVI POKOPALIŠČE VIDEM 4.600,004.600,00 100,0
4.600,00420401 Novogradnje 4.600,004.600,00 100,0

23.019,00R701 INV.POKOPALIŠČE LESKOVEC 30.000,0030.000,00 76,7
22.789,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 76,0

230,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuju
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6001 Krajevna skupnost Videm pri Ptuju 8.790,008.790,008.790,00 100,0

8.790,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.790,008.790,00 100,0

8.790,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

8.790,008.790,00 100,0

8.790,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 8.790,008.790,00 100,0
8.790,00S03 REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU 8.790,008.790,00 100,0

670,00402009 Izdatki za reprezentanco 670,00670,00 100,0
260,00402200 Električna energija 260,00260,00 100,0
100,00402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 100,0
20,00402206 Poštnina in kurirske storitve 20,0020,00 100,0
40,00402504 Zavarovalne premije za objekte 40,0040,00 100,0

4.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.500,004.500,00 100,0
3.200,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.200,003.200,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6002 - Krajevna skupnost Leskovec
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6002 Krajevna skupnost Leskovec 9.440,009.440,009.440,00 100,0

9.440,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.440,009.440,00 100,0

9.440,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

9.440,009.440,00 100,0

9.440,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 9.440,009.440,00 100,0
9.440,00T02 REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC 9.440,009.440,00 100,0

600,00402000 Pisarniški material in storitve 600,00600,00 100,0
2.110,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.110,002.110,00 100,0

450,00402200 Električna energija 450,00450,00 100,0
80,00402203 Voda in komunalne storitve 80,0080,00 100,0

4.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.500,004.500,00 100,0
1.700,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.700,001.700,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6003 - Krajevna skupnost Dolena
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6003 Krajevna skupnost Dolena 7.030,007.030,007.030,00 100,0

7.030,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.030,007.030,00 100,0

7.030,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

7.030,007.030,00 100,0

7.030,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 7.030,007.030,00 100,0
7.030,00U10 REDNO DELOVANJE KS DOLENA 7.030,007.030,00 100,0

840,00402200 Električna energija 840,00840,00 100,0
1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,0

250,00402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 100,0
250,00402204 Odvoz smeti 250,00250,00 100,0
250,00402504 Zavarovalne premije za objekte 250,00250,00 100,0

4.440,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.440,004.440,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6004 - Krajevna skupnost Sela
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6004 Krajevna skupnost Sela 7.270,007.270,007.270,00 100,0

7.270,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.270,007.270,00 100,0

7.270,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

7.270,007.270,00 100,0

7.270,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 7.270,007.270,00 100,0
7.270,00V4 REDNO DELOVANJE KS SELA 7.270,007.270,00 100,0

520,00402009 Izdatki za reprezentanco 520,00520,00 100,0
150,00402200 Električna energija 150,00150,00 100,0

1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,0
4.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.500,004.500,00 100,0
1.100,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.100,001.100,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6005 Krajevna skupnost Pobrežje 8.580,008.580,008.580,00 100,0

8.580,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.580,008.580,00 100,0

8.580,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

8.580,008.580,00 100,0

8.580,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 8.580,008.580,00 100,0
8.580,00Z02 REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE 8.580,008.580,00 100,0

300,00402009 Izdatki za reprezentanco 300,00300,00 100,0
744,00402200 Električna energija 744,00744,00 100,0
930,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 930,00930,00 100,0
345,00402203 Voda in komunalne storitve 345,00345,00 100,0
101,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 101,00101,00 100,0
240,00402504 Zavarovalne premije za objekte 240,00240,00 100,0

4.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.500,004.500,00 100,0
300,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 300,00300,00 100,0

1.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000,001.000,00 100,0
120,00402999 Drugi operativni odhodki 120,00120,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6006 Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja 6.600,006.600,006.600,00 100,0

6.600,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.600,006.600,00 100,0

6.600,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

6.600,006.600,00 100,0

6.600,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 6.600,006.600,00 100,0
6.600,00Ž02 REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA 6.600,006.600,00 100,0

400,00402009 Izdatki za reprezentanco 400,00400,00 100,0
300,00402108 Drobni inventar 300,00300,00 100,0
230,00402504 Zavarovalne premije za objekte 230,00230,00 100,0

4.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.500,004.500,00 100,0
1.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.000,001.000,00 100,0

170,00402999 Drugi operativni odhodki 170,00170,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6007 - Krajevna skupnost Tržec
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6007 Krajevna skupnost Tržec 7.350,007.350,007.350,00 100,0

7.350,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.350,007.350,00 100,0

7.350,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

7.350,007.350,00 100,0

7.350,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 7.350,007.350,00 100,0
7.350,00Y03 REDNO DELOVANJE KS TRŽEC 7.350,007.350,00 100,0

150,00402000 Pisarniški material in storitve 150,00150,00 100,0
800,00402009 Izdatki za reprezentanco 800,00800,00 100,0
300,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 300,00300,00 100,0

4.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.500,004.500,00 100,0
900,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 900,00900,00 100,0
700,00402999 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

6008 Krajevna skupnost Lancova vas 7.580,007.580,007.580,00 100,0

7.580,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.580,007.580,00 100,0

7.580,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

7.580,007.580,00 100,0

7.580,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 7.580,007.580,00 100,0
7.580,00W02 REDNO DELOVANJEKS  LANCOVA VAS 7.580,007.580,00 100,0

810,00402009 Izdatki za reprezentanco 810,00810,00 100,0
1.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000,001.000,00 100,0

200,00402203 Voda in komunalne storitve 200,00200,00 100,0
600,00402204 Odvoz smeti 600,00600,00 100,0
300,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 300,00300,00 100,0

4.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4.500,004.500,00 100,0
170,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 170,00170,00 100,0
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava
PR32018 RE12018 RE22018

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

4000 Občinska uprava 311.318,44311.318,44311.318,44 100,0

311.318,4422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 311.318,44311.318,44 100,0

311.318,442201 Servisiranje javnega dolga 311.318,44311.318,44 100,0

311.318,4422019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 311.318,44311.318,44 100,0
311.318,44B901 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z

DOLGOM
311.318,44311.318,44 100,0

311.318,44550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 311.318,44311.318,44 100,0
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2018 - 2021
REBALANS ŠT. 2 PRORAČUNA OBČINE VIDEM

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

---- Nedoločen proračunski uporabnik 160.206 213.517 375.000 531.000 320.000 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 44.528 21.000 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 44.528 21.000 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 44.528 21.000 0 0 0 0

OB135-12-0026 PROJ. DOKUM. RAZVOJNI PROGRAMI 44.528 21.000 0 0 0 031.12.201801.01.201565.528

44.528 21.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 65.000 163.917 360.000 531.000 320.000 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 65.000 163.917 360.000 531.000 320.000 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 65.000 143.834 360.000 531.000 320.000 0

OB135-12-0058 CESTA VAREJA-MAJSKI VRH-DRAV.VRH-PODLEHNIK 0 0 280.000 210.000 40.000 031.12.202101.01.2015530.000

0 0 233.300 208.300 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 46.700 1.700 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB135-12-0063 CESTA LC ZG. LESKOVEC PODLEHNIK 0 0 0 321.000 280.000 031.12.202101.01.2018601.000

0 0 0 267.400 233.400 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 0 53.600 46.600 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB135-14-0010 Modernizacija ceste - Vrh -povezava z cerkvenim 40.000 0 0 0 0 031.12.201701.01.201740.000

40.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-15-0016 Pločnik Videm od kapele do kapele 25.000 109.012 0 0 0 031.12.201801.01.2016134.012

25.000 109.012 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0018 JP POBRŽJE HŠ 148E 0 16.480 0 0 0 031.12.201801.01.201816.480

0 16.480 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0028 PREPLASTITEV JP 956165 DRAVCI 0 18.342 0 0 0 031.12.201801.01.201818.342

0 18.342 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0035 CESTA REPIŠČE JP 956272 IN 956273 0 0 80.000 0 0 031.12.201901.01.201980.000

0 0 80.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 0 20.083 0 0 0 0

OB135-18-0005 IGRIŠČE VIDEM - KABLOVOD 0 20.083 0 0 0 031.12.201821.05.201820.083

0 20.083 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 10OBČINA VIDEM - Neznana vrsta proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 14 GOSPODARSTVO 6.000 0 0 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.000 0 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.000 0 0 0 0 0

OB135-13-0016 SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IZ TURIZMA 6.000 0 0 0 0 031.12.201403.01.20136.000

6.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 996 100 0 0 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 996 100 0 0 0 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 996 100 0 0 0 0

OB135-17-0007 DEPONIJA GAJKE 996 100 0 0 0 031.12.201819.09.20171.096

996 100 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 43.682 28.500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 17.583 0 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 17.583 0 0 0 0 0

OB135-16-0009 TEKOČE VZDRŽ. POKOP. IN VEŽICE LESKOVEC 17.583 0 0 0 0 031.12.201601.01.201617.583

17.583 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 26.099 28.500 0 0 0 0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 26.099 28.500 0 0 0 0

OB135-16-0016 PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH DOMOV 26.099 28.500 0 0 0 031.12.201801.01.201654.599

26.099 28.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 0 15.000 0 0 0

1803 Programi v kulturi 0 0 15.000 0 0 0

18039003 Ljubiteljska kultura 0 0 15.000 0 0 0

OB135-14-0011 Nakup prostorov društvo Kocil 0 0 15.000 0 0 031.12.201901.01.201715.000

0 0 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1000 Občinski svet 54.673 188.117 599.942 150.000 0 0

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.867 184.617 349.942 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 38.867 184.617 349.942 0 0 0

11029003 Zemljiške operacije 38.867 184.617 349.942 0 0 0

OB135-15-0013 KOMASACIJE VIDEM 3 38.867 184.617 349.942 0 0 031.12.201901.01.2016573.426

38.867 184.617 349.942 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.806 3.500 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 15.806 3.500 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 15.806 3.500 0 0 0 0

OB135-16-0008 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR 15.806 3.500 0 0 0 031.12.201801.01.201619.306

15.806 3.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 0 0 250.000 150.000 0 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 0 250.000 150.000 0 0

20049003 Socialno varstvo starih 0 0 250.000 150.000 0 0

OB135-14-0005 DOM STAREJŠIH OBČANOV VIDEM 0 0 250.000 150.000 0 031.12.202001.01.2017400.000

0 0 250.000 150.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

2000 Nadzorni odbor 25.680 15.000 0 0 0 0

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 25.680 15.000 0 0 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 25.680 15.000 0 0 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 25.680 15.000 0 0 0 0

OB135-16-0007 SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV KANALIZACIJE 25.680 15.000 0 0 0 031.12.201828.06.201640.680

25.680 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4000 Občinska uprava 1.357.260 2.303.335 1.995.378 790.754 77.157 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 108.712 32.842 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 108.712 32.842 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 108.712 32.842 0 0 0 0

OB135-12-0020 NAJEM IN NAKUP RAČ. 26.480 1.524 0 0 0 031.12.201801.01.201428.004

26.480 1.524 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0021 NAKUP TISKALNIKOV 3.000 1.016 0 0 0 031.12.201801.01.20144.016

3.000 1.016 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0022 NAKUP DRUGE OPREME 15.234 7.286 0 0 0 031.12.201801.01.201522.520

15.234 7.286 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0023 NAKUP RAČ. PROGRAMOV 6.637 1.016 0 0 0 031.12.201801.01.20147.653

6.637 1.016 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0025 PROJ. DOKUM. ZA REGIONALNE PROJEKTE 57.361 22.000 0 0 0 031.12.201801.01.201379.361

57.361 22.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 100.606 58.240 40.000 40.000 40.000 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 100.606 58.240 40.000 40.000 40.000 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.715 400 0 0 0 0

OB135-12-0036 OST. STR. CIVILNA ZAŠČITA 4.715 400 0 0 0 031.12.201801.01.20145.115

4.715 400 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 95.891 57.840 40.000 40.000 40.000 0

OB135-12-0016 POŽARNA TAKSA INV. TRANSFERI 41.555 10.000 0 0 0 031.12.201801.01.201451.555

41.555 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0017 POSEBNI INV. TRANSFERI ZA GASILSTVO 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 031.12.202101.01.201570.000

30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0018 INV. TRANSFERI GAS. DRUŠTVOM 24.336 7.840 0 0 0 031.12.201801.01.201532.176

24.336 7.840 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 19.653 20.000 220.284 388.935 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 19.653 20.000 220.284 388.935 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 19.653 0 220.284 388.935 0 0

OB135-12-0054 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA ZG. LESKOVEC 19.653 0 220.284 388.935 0 031.12.202001.01.2013628.872

0 0 154.264 272.254 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
19.653 0 66.020 116.681 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0 20.000 0 0 0 0

OB135-17-0039 KMETIJSTVO PO RAZPISIH 0 20.000 0 0 0 031.12.201801.01.201820.000

0 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 39.631 483.850 1.047.478 255.819 16.157 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 39.631 483.850 1.047.478 255.819 16.157 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.982 3.660 0 0 0 0

OB135-16-0012 OPREMA ZA REDNO VZDR. CEST 5.982 3.660 0 0 0 031.12.201801.01.20169.642

5.982 3.660 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 33.649 446.371 1.023.658 232.000 0 0

OB135-12-0055 POT OB POLSKAVI 0 0 70.000 0 0 001.01.201901.01.201970.000

0 0 70.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0056 JP SELA MURKO-SMOLINGER 0 0 0 40.000 0 031.12.202001.01.202040.000

0 0 0 40.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0061 CESTA MAJSKI VRH -JURCA-KIRBIŠ 0 38.193 0 0 0 031.12.201801.01.201738.193

0 38.193 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0062 CESTA LC VAREJA DRAVCI 0 0 98.000 22.000 0 031.12.202001.01.2017120.000

0 0 98.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 0 22.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB135-12-0064 CESTA LC SP. LESKOVEC CIRKULANE 0 0 290.000 0 0 031.12.201901.01.2019290.000

0 0 241.600 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 48.400 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB135-12-0069 CESTA ZG. PRISTAVA -REPEC-GAISER 0 0 40.000 0 0 031.12.201901.01.201840.000

0 0 40.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0071 CESTA OSTERPERGEJEVO DOLENA 0 0 180.000 0 0 031.12.201901.01.2019180.000

0 0 180.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0074 PLOČNIK POBREŽJE DO SAGADIN 0 0 30.000 0 0 031.12.201901.01.201630.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0075 CESTA DRAVINJSKI VRH - TUŠEK 0 0 60.000 0 0 031.12.201901.01.201960.000

0 0 60.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-15-0015 Pločnik Videm - Milošič 15.500 0 0 0 0 031.12.201701.01.201615.500

15.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-15-0017 Kolesarske poti 8.265 55.300 135.658 0 0 031.12.201901.01.2016222.923

0 55.300 135.658 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
8.265 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB135-16-0017 CESTA DOLENA -POPOVCI 4.953 0 0 0 0 031.12.201801.01.201725.953

4.953 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB135-16-0018 CESTA TRŽEC 4.931 0 0 0 0 031.12.201801.01.201725.931

4.931 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-16-0033 CESTA LJUSTAVA 0 0 70.000 0 0 031.12.201901.01.201970.000

0 0 70.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0013 IZGRADNJA CESTE DO TOPOLOVEC BLAŽA-LJUBSTAVA 0 14.718 0 0 0 031.12.201801.01.201814.718

0 14.718 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0014 IZGRADNJA CESTE "ŠRAJSKA GRABA" 0 91.119 0 0 0 031.12.201801.01.20189.119

0 91.119 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0015 ASFALTIRANJE CESTE BELAVŠEK - BLAŽEVA KAPELA 0 9.316 0 0 0 031.12.201801.01.20189.316

0 9.316 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0016 JP 956341 - SKORIŠNJAK 0 10.605 0 0 0 031.12.201801.01.201810.605

0 10.605 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0017 CESTA TRNEK 0 22.852 0 0 0 031.12.201801.01.201822.852

0 22.852 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0026 CESTA RODNI VRH 0 101.202 0 0 0 031.12.201801.01.2018101.202

0 101.202 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0027 JP 956106 POBREŽJE 0 8.243 0 0 0 031.12.201801.01.20188.243

0 8.243 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0029 PREPLASTITEV POBREŽJE DO SELINŠEK 0 14.941 0 0 0 031.12.201801.01.201814.941

0 14.941 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0032 AP LANCOVA VAS 0 8.000 0 0 0 031.12.201801.01.20188.000

0 8.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0036 CETA JP ZVELIČARJEV BREG 0 0 50.000 0 0 031.12.201901.01.201950.000

0 0 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0037 CESTA POD LOŽINO LC 456481 0 0 0 110.000 0 031.12.202001.01.2020110.000

0 0 0 110.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0038 CESTA LC 456261 OKIČ 0 0 0 60.000 0 031.12.202001.01.202080.000

0 0 0 60.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-18-0001 LC 456211 VIDEM- MARKOVCI 0 71.882 0 0 0 031.08.201806.02.201871.882

0 71.882 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 0 33.819 23.819 23.819 16.157 0

OB135-17-0019 JR POBREŽJE HŠ 148E 0 2.000 0 0 0 031.12.201801.01.20182.000

0 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0020 JAVNA RAZSVETLJAVA OB POLSKAVI - LANCOVA VAS 0 8.000 0 0 0 031.12.201801.01.20188.000

0 8.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0023 ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA JR 0 23.819 23.819 23.819 16.157 031.12.202101.01.201887.615

0 23.819 23.819 23.819 16.157 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 14 GOSPODARSTVO 6.000 0 0 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.000 0 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.000 0 0 0 0 0

OB135-13-0015 REGRESIRANJE DROBNETA GOSPODARSTVA 6.000 0 0 0 0 031.12.201403.01.20136.000

6.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 791.963 1.376.409 219.900 70.000 15.000 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 780.963 1.356.109 219.900 70.000 15.000 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 780.963 1.356.109 219.900 70.000 15.000 0

OB135-12-0041 IZGRADNJA KANALIZACIJE 120.828 0 0 0 0 031.12.201801.01.2013120.828

120.828 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-15-0009 KANALIZACIJA LESKOVEC 0 0 0 55.000 0 031.12.202001.01.202055.000

0 0 0 55.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-15-0010 KANALIZACIJA VIDEM 84.200 60.600 204.900 0 0 031.12.201901.01.2017349.700

84.200 60.600 204.900 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-15-0011 SEKUNDARNI VODI POBREŽJE 92.616 15.000 0 0 0 031.12.201801.01.2016107.616

92.616 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-16-0023 KANALIZACIJA TRŽEC - JUROVCI FAZA II 483.319 1.270.509 0 0 0 031.12.201801.01.20171.773.828

3.269 210.270 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
480.051 1.060.239 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB135-17-0030 SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV 0 10.000 15.000 15.000 15.000 031.12.202101.01.201810.000

0 10.000 15.000 15.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 11.000 20.300 0 0 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 11.000 20.300 0 0 0 0

OB135-17-0024 VODOTOK POLSKAVA 11.000 20.300 0 0 0 031.12.201812.09.201731.300

11.000 20.300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 201.227 149.493 40.000 0 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 98.047 18.000 40.000 0 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.158 0 0 0 0 0

OB135-15-0002 EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 5.158 0 0 0 0 031.12.201701.01.20165.158

5.158 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16029003 Prostorsko načrtovanje 92.889 18.000 40.000 0 0 0

OB135-12-0037 OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN 92.889 18.000 40.000 0 0 031.12.201901.01.2013150.889

92.889 18.000 40.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1603 Komunalna dejavnost 21.198 76.175 0 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 21.198 42.556 0 0 0 0

OB135-16-0026 INV. VLAGANJA V SKUPNE VODOVODNE OBJEKTE 21.198 33.708 0 0 0 031.12.201801.01.201754.906

21.198 33.708 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0033 VODOVOD VAREJA 0 8.848 0 0 0 031.12.201801.01.20188.848

0 8.848 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 27.619 0 0 0 0

OB135-17-0025 ŽARNI GROBOVI POKOPALIŠČE VIDEM 0 4.600 0 0 0 031.12.201801.01.20184.600

0 4.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0034 INV. POKOPALIŠČE LESKOVEC 0 23.019 0 0 0 031.12.201801.01.201823.019

0 23.019 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 6.000 0 0 0 0

OB135-18-0003 ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA 0 6.000 0 0 0 031.12.201821.05.20186.000

0 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 81.982 55.318 0 0 0 0

16069002 Nakup zemljišč 81.982 55.318 0 0 0 0

OB135-12-0024 NAKUP ZEMLJIŠČ 81.982 55.318 0 0 0 031.12.201801.01.2014137.300

81.982 55.318 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 63.459 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 0 61.458 0 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 61.458 0 0 0 0

OB135-17-0008 ZDRAVSTVENA AMBULANTA LESKOVEC 0 42.000 0 0 0 031.12.201801.01.201842.000

0 42.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0031 IVN. TRANSFERI - URGENTNI CENTER PTUJ 0 19.458 0 0 0 031.12.201801.01.201819.458

0 19.458 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0 2.001 0 0 0 0

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 0 2.001 0 0 0 0

OB135-18-0002 DRUGI ODHDODKI S PODROČJA ZDRAVSTVA 0 2.001 0 0 0 031.12.201802.04.20182.001

0 2.001 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 28.000 95.016 427.716 36.000 6.000 0

1803 Programi v kulturi 28.000 35.405 424.716 30.000 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 0 12.800 0 0 0 0

OB135-16-0038 SOFINANCIRANJE BIBLIOBUSA 0 12.800 0 0 0 031.12.201801.01.201812.800

0 12.800 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 28.000 6.605 30.000 30.000 0 0

OB135-13-0023 IZGRADNJA CATV 28.000 6.605 30.000 30.000 0 031.12.202001.01.201494.605

28.000 6.605 30.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 0 16.000 394.716 0 0 0

OB135-14-0006 KULTURNA DVORANA VIDEM 0 16.000 394.716 0 0 031.12.201901.01.2017410.716

0 16.000 394.716 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1804 Podpora posebnim skupinam 0 5.000 0 0 0 0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 0 5.000 0 0 0 0

OB135-17-0010 KEGLJIŠČE VAREJA 0 5.000 0 0 0 031.12.201801.01.20185.000

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 54.611 3.000 6.000 6.000 0

18059001 Programi športa 0 54.611 3.000 6.000 6.000 0

OB135-15-0003 OTROŠKA IGRALA 0 0 3.000 6.000 6.000 031.12.202101.01.201615.000

0 0 3.000 6.000 6.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0011 OPREMA ŠPORTNIH IGRIŠČ 0 4.000 0 0 0 031.12.201801.01.20184.000

0 4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0012 OPREMA PARKOV Z IGRALI 0 6.500 0 0 0 031.12.201801.01.20186.500

0 6.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0021 TRIBUNE VIDEM 0 23.792 0 0 0 031.12.201801.01.201823.792

0 23.792 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0022 NADSTREŠNICA LESKOVEC 0 20.319 0 0 0 031.12.201801.01.201820.319

0 20.319 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 61.468 24.027 0 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 9.000 3.500 0 0 0 0

19029001 Vrtci 9.000 3.500 0 0 0 0

OB135-15-0004 VZDRŽEVANJE VRTCEV 9.000 3.500 0 0 0 031.12.201801.01.201612.500

9.000 3.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 52.468 20.527 0 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 52.468 20.527 0 0 0 0

OB135-13-0013 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM 52.468 16.360 0 0 0 031.12.201801.01.201468.828

52.468 16.360 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-17-0009 PROJEKT HALOŠKI RADOVEDNEŽI 0 4.167 0 0 0 031.12.201801.01.20184.167

0 2.824 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
0 1.344 0 0 0 0PV - EU sredstva

5000 Režijski obrat 123.496 6.700 125.000 65.000 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 103.120 5.200 125.000 65.000 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 103.120 5.200 125.000 65.000 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 103.120 5.200 125.000 65.000 0 0

OB135-12-0044 NABAVA OSTALE OPREME 28.120 5.200 0 0 0 031.12.201801.01.201333.320

28.120 5.200 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
OB135-12-0050 ZBIRNI CETER Z REŽIJSKIM OBRATOM 75.000 0 125.000 65.000 0 031.12.202001.01.2014265.000

75.000 0 125.000 65.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.376 1.500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 20.376 1.500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.376 1.500 0 0 0 0

OB135-16-0027 TEKOČE VZDRŽ. POKOP. IN VEŽICE LESKOVEC 20.376 1.500 0 0 0 031.12.201801.01.201721.876

20.376 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

1.721.315 2.726.669 3.095.320 1.536.754 397.157 0Skupaj NRP:

0 1.344 0 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva
1.679.180 2.275.139 1.882.555 788.800 163.757 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

42.135 450.187 1.212.765 747.954 233.400 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

1.721.315 2.726.669 3.095.320 1.536.754 397.157 0Skupaj PV - Proračunski viri
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 4.025.608 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 3.772.878 €

Prihodki proračuna občine Videm za leto 2018 so planirani po Zakonu o finaniciranju občin ZFO-1. (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 ZUUJFO)

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je
izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list
RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS,
št. 53/09).

Ministrstvo za finance je dne 10.10.2017 posredovalo primerno porabo, dohodnino in finančno izravnavo za leti
2018 in 2019 predhodni podatki. Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave
za leto 2018 je upoštevana povprečnina v višini 551 evrov in za leto 2019 v višini 558 evrov. Za leto 2018 se
je določba, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1, izračunani na
podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe
spremenila in sicer tem občinam pripada do 85% za leto 2018 in do 100% za leto 2019 razlike med primerno porabo
in prihodki iz dohodnine iz 3.odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 in 2019 temelji na podatku o številu in
starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. Členom ZFO-1,
ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1.

Primerna poraba občin za leti 2018 in 2019, izračunana na podlagi povprečnine, bo v celoti financirana z dohodnino,
ki pripada občinam in občine ne bodo dopolnilno financirane iz državnega proračuna.

Glede določitve sredstev za investicije iz 21. člena ZFO-1 smo upoštevali trenutno veljavno razdelitev in sicer 3%
nepovratnih in 2% povratnih sredstev. Ministrstvo za finance je obvestilo občine, da bo na predlog Zakona o
spremembah zakona o financiranju občin, ki je trenutno v postopku sprejemanja, vložen amandma, ki bo določil, da
občinam za ta namen za leti 2018 in 2019 pripada 6 % skupne primerne porabe, od tega 3 % v obliki nepovratnih
sredstev in 3 % v obliki povratnih sredstev. Občina bo navedeno upoštevala, v kolikor bo sprejeto za pripravo
predloga proračuna za leto 2018 po javni obravnavi.

Ministrstvo za pripravilo predhodne izračune, katere smo upoštevali pri pripravi predloga proračuna za leto 2018. V
kolikor se bodo sredstva za investicije še spreminjala, jih bomo uskladili pri naslednjem predlogu proračuna za leto
2018 oz. rebalansu proračuna za leto 2018.

Predlagatelj proračuna se je odločil planirati višino dohodnine na naslednjih izhodiščih:

število prebivalcev občine Videm 5.614
povprečnina 551,00 €
vsota korigiranih kriterijev 1,219688

Sredstva smo planirali na kontu dohodnina - občinski vir.
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Primerna poraba občine je za posamezno občino ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Metodologija za izračun primerne porabe posamezni občini, predpisana z ZFO-1, določa
upoštevanje:

povprečnine (predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog),

število prebivalcev občine,

korekcijski faktor (upošteva se dolžina cest na prebivalca, površina občine na prebivalca in prebivalci, ki so mlajši
od 15 let in prebivalci, ki so starejši od 65 let).

Na osnovi ZFO-1 se kot naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine upoštevajo tiste
naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:

zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov po področjih:

predšolske vzgoje

osnovnega šolstva in športa

primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

socialnega varstva

kulture

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb

3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljenje varnosti prometa na občinskih cestah

4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave

6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov

7. delovanje občinskih organov ter upravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog
v zvezi z zagotavljanje javnih služb

8. opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.

Dohodnina predstavlja temeljni vir financiranja nalog občine. Višina dohodnine, ki pripada občini, je posledica
izračuna višine primernega obsega sredstev občine (Pos). Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za
financiranje primerne porabe pa je primeren obseg sredstev (Pos), ki ga izračuna Ministrstvo, pristojno za finance,
za posamezno proračunsko leto. V primeru, da znaša primeren obseg sredstev več kot primerna poraba, se občine
zagotovijo sredstva do te višine, v primeru, da je Pos manjši od primerne porabe, pase občinam sredstva ne znižajo.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in
storitve.

700 Davki na dohodek in dobiče

Konto 700020 dohodnina

Na podlagi zgoraj navedenih podatkov je dohodnina planirana v višini 3.772.878,00 €.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 150.730 €

Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet
nepremičnin in in na finančno premoženj. Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina
plana in izhodišče za planiranje:

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb v višini 100 €. Sredstva so planirana na
podlagi predvidene realizacije v letu 2017.
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Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 50,00 €. Sredstva so planirana na
podlagi predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb v višini 32.000,00. Sredstva so
planirana na podlagi dosežene realizacije v letu 2016.

Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 81.000,00. Sredstva so
planirana na podlagi dosežene realizacije v letu 2016.

Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 300,00 €. Sredstva
so iz naslova prepozno plačanih in zato obračunanih zamudnih obresti za uporabo stavbnega nadomestila. Sredstva
so planirana na podlagi dosežene realizacije v letu 2016.

Konto 703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov v višini 200 €. Sredstva so planirana na podlagi
predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 703200 Davki na dediščine in darila v višini 12.000,00 €. Sredstva so planirana na podlagi predvidene
realizacije v letu 2017.

Konto 703201 Zamudne obresti davkov od občanov v višini 50,00 €. Sredstva so planirana na podlagi dosežene
realizacije v letu 2016 in 2017.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb v višini 8.000,00 €. Sredstva so planirana na
podlagi že dosežene realizacije v letu 2017.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb v višini 17.000 €. Sredstva so planirana na
podlagi dosežene realizacije v letu 2016 in predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 30,00 €. Sredstva so planirana na podlagi
dosežene realizacije v letu 2016 in 2017.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 102.000 €

Domači davki na blago in storitve zajemajo prihodek iz naslova davka od dobitke od iger na srečo, okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda nakazane s strani Komunalnega podjetja Ptuj, turistične
takse, komunalne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov. Prihodek takse za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je v proračunu na
odhodkovni strani zajeta v isti višini in nakazana Mestni občini Ptuj za deponijo Gajke.

Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo v višini 2.000,00 €. Sredstva so planirana na podlagi doseženih
prihodkov v letu 2016 in predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 704700 v višini 98.000 €. je predvidena taksa Komunalnega podjetja Ptuj za izgradnjo kanalizacije Videm.
Taksa je planirana na podlagi dosežene realizacije v letu 2016.

Konto 704704 Turistična taksa v višini 900,00 €. Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije v letu
2017.

Konto 704706 Občinske takse od pravnih oseb v višini 200,00 €. Sredstva so planirana na podlagi predvidene
realizacije v letu 2017.

Konto 704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov v višini 200,00 €.
Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 700,00 €. Sredstva so planirana na
podlagi predvidene realizacije v letu 2017.
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 288.000 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 138.000 €

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine,
globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej podskupini se planirajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih in finančnih družb. Prihodke
od dobičkov ustvarjajo v glavnem javna podjetja in so planirani na podlagi letnih planov teh družb oz. preteklih
doseženih dejanskih dobičkov.

Konto 710201 v višini 0,00 € so planirane obresti, ki jih občina Videm prejme od poslovne banke na podlagi
pogodbe o nočnih depozitih. Sredstev nismo planirali, saj je na podlagi sklepa Banke Slovenije negativna obrestna
mera in mora občina še plačevati obresti BS za stanja na svojih računih.

Konto 710301 v višini 11.000 € zajema prihodke od najemnin od poslovnih prostorov občine Videm. Sredstva so
planirana na podlagi predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 710302 v višini 4.500 € zajema prihodke od najemnin od stanovanj občine Videm, ki jih ima v upravljanju
Stanovanjsko podjetje Ptuj. Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 710304 v višini 92.000,00 € zajema najemnino za komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu Komunalno
podjetje Ptuj za vodovod v višini 80.000,00. Sredstva so planirana v višini amortizacije sredstev danih v najem. Dne
12.5.2015 je občina Videm s Komunalnim podjetjem Ptuj sklenila Sporazum o obračunu enotne omrežnine. V
sporazumu je dogovorjeno, da je osnova za določitev skupne višine najemnine za uporabo infrastrukture, ki jo
izvajalcu zaračunajo občine, skupni znesek ustreznega dela zaračunane omrežnine uporabnikom, venda, skladno z
Uredno, ne manj kot je znesek obračunane amortizacije celotne infrastrukture. V skladu z Elaboratom za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo znaša
omrežnine za priključek DN 20 brez DDV 3,9353 €. Za leto 2018 smo planirali tudi prihodke iz naslova najemnine
za kanalizacijsko omrežje  v višini 12.000,00 €, saj potekajo dogovori s sosednjimi občinami za skupni razpis za
podelitev koncesije. Občina predvideva, da bo v prvi polovici leta dala v najem kanalizacijsko omrežje in v drugi
polovici leta pričela obračunavati najemnino.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v višini 10.000,00 €. Sredstva so planirana na podlagi že
dosežene realizacije v letu 2017.

Konto 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno povračilo so planirana v višini 20.000,00 €. Sredstva so
planirana na podlagi predvidene realizacije v letu 2017.

Konto 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini
500,00 €. Sredstva so planirana na podlagi dosežene realizacije v letu 2017.

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 7.000 €

Po zakonu o upravnih taksah se takse določajo v evrih, lahko pa tudi v odstotkih od vrednosti predmeta in plačujejo
na vplačilni račun.

Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Konto 711100 v višini 7.000,00 € zajema prihodke od upravnih taks. Sredstva so planirana na podlagi realizacije v
letu 2016 in že dosežene realizacije v letu 2017.
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712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 6.000 €

V to skupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Skupna občinska uprava na osnovi občinskih odlokov in
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Konto 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 6.000,00 €. Dolžan ga je plačati investitor,
kadar nedovoljeno poseže v prostor. Sredstva smo planirali na podlagi predvidene realizacije v letu 2017 in dejstva,
da je bil decembra 2015 sprejet občinski prostorski plan in si bodo posamezniki v letu 2016 in 2017 urejali gradbena
dovoljenja. Sredstva za leto 2018 smo tako planirali v nekoli manjši višini kot v letu 2017, saj si je večina
investitorjev uredila gradbena dovoljena na podlagi sprejetega prostorskega plana v letu 2017.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 137.000 €

Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki od komunalnega prispevka, prihodki od občanov za izvajanje
programov tekočega značaja - to so predvsem prihodki od grobnin in za sofinaciranje gramoza za ceste in drugi
nedavčni prihodki.

Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

714 - Drugi nedavčni prihodki

- 714100 v višini 20.000,00 € . Zajeti so ostali prihodki iz naslova kurjave v ZD Videm v višini 3.000,00
sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 3.430,00, sofinanciranje oskrbe v domu nakazila pokojnine 2.304,00,
zakupnina Rona trade 1.074,00, zakupnine za zemljišča 500,00, po sklepih o zapuščinah 4.000,00 in drugi
prihodki 5.692,00. €.

- 714105 v višini 80.000,00 . Sredstva so iz naslova uvedbe komunalnega prispevka. Prihodek je planiran v višini
rednih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka v višini 15.000,00 in prihodka za priklop na novo izgrajeno
kanalizacijsko omrežje v naselju Videm pri Ptuju in Pobrežje v višini 30.000,00 € in naselju Tržec in Jurovci v
višini 35.000,00 €.

- 714106 v višini 37.000 EUR. Zajeti so prihodki pokopališče Videm v višini 27.000 €, pokopališča Leskovec v
višini 8.000 € in doplačila občavno za izvajanje gramoziranja cest v višini 2.000,00 €. Upoštevana je predvidena
realizacija iz leta 2017.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 711.039 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 53.965 €

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov, opreme, kmetijskih in stavbnih zemljišč.
Prihodki se vključijo na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Konto 720001 prihodki od prodaje stanovanj v višini 53.965,20 €. Podroben načrt prihodkov od prodaje stanovanj je
razviden iz Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Videm za leto 2018.
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722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 657.074 €

Za leto 2018 se planirajo naslednji prihodki - navedba kontov, višina plana in izhodišče za planiranje:

Podrobnejša razdelitev po parcelah in vrednostih je razvidna iz Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine Videm za leto 2018.

Konto 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se planirajo v višini 46.352,84 €.

Pri rebalansu št. 1 so sredstva od prodaje kmetijskih zemljišč planirane v višini 51.888,77 €.

Konto 722100 Prihodki od prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč se planirajo prihodki v

višini 398.866,28 €. Pri rebalansu št. 1 so sredstva od prodaje stavbnih zemljišč planirane v višin 605.185,28 €.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 50.352 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov
Vrednost: 50.352 €

Konto 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih osebe v višini 50.351,88.

Sredstva so planirana iz naslova:

- prispevka Dravskih elektrarn Maribor za cesto LC456211 Videm - Markovci v višini 30.000,00 €,

- Fundacije za šport po razpisu v višini 11.300,02 € za tribune Videm,

- Fundacije za šport po razpisu v višini 9.051,88 za nadstrešnico Leskovec.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 600.124 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 396.613 €

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in občinskih proračunov ter preko državnega
proračuna prejeta sredstva EU. Višina planiranih in realiziranih sredstev je v posameznih letih zelo različna, saj so
namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občina, odvisna pa
je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja občina Videm.

Konto 740000 finančna izravnava je po predhodnih izračunih za leto 2018 planirana v višini 0,00 €.

Konto 740001 v višini 213.610,00 € so planirana sredstva državnega proračuna za investicije v občini Videm in
sicer:

- 203.610,00  prihodki iz naslova 23. člena

- 10.000,00 prihodki za požarno takso

Pri rebalansu št. 1 so sredstva planirana v višini 243.610,00 € in sicer:

- 203.610,00  prihodki iz naslova 23. člena
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- 10.000,00 prihodki za požarno takso

- 30.000,00 za dvorano Videm

Pri rebalansu št. 2 so planirana sredstva v višini 340.673,40 € in sicer:

- 210.270,00 € prihodki iz naslova 23. člena

- 10.000,00 € prihodki za požarno takso

- 3.000,00 € prihodki eko sklada za eletro polnilnico

- 117.403,40 € prejeta sredstva iz državnega proračuna za neura (državna rezerva)

Konto 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 36.300,00 € so planirana
srestva za SOU za leto 2017 v višini 22.000,00 €, subvencije najemnin v višini 1.300,00 €, družinski pomočnik za
leto 2015 v višini 13.000,00 €.

Pri rebalansu št. 1 so sredstva planirana v višini 55.939,95 € in sicer:

- za delovanje SOU v višini 22.000,00 €

- za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 13.000,00 €

- za sofinanciranje subvencij najemnin v višini 1.300,00 €

- zavod za zaposlovanje za javna dela v višini 19.639,95 €

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 203.511 €

Konto 741100 v višini 203.510,70 € so planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije in sicer:

- Komasacije in agromelioracije v višini 184.616,68,00 €

- LAS iz pristopa Leader v višini 18.894,02 €.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH
DRŽAV

Vrednost: 56.644 €

782 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov
Vrednost: 56.644 €

Konto 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov so planirana v višini 56.643,50 € in sicer:

- konto 782100 Prejeta srestva iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD-ERDF) v višini 1.343,50 € -
odobreni program Haloški radovedneži

- konto 782102 Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A v višini 55.300,00 € - odobreni
program kolesarske poti.
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Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 1.680.817 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 337.995 €

V proračunu je planiranih 337.995,31 €. Planirana sredstva so obrazložena pod posameznimi proračunskimi
postavkami plač. Zajete so plače uprave, režijskega obrata in javnih del.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 54.533 €

V proračunu je planiranih 54.532,90 €. Planirana sredstva so obrazložena pod posameznimi proračunskimi
postavkami plač. Zajete so plače uprave, režijskega obrata in javnih del.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 1.094.981 €

Planiranih je 1.089.837,30 €. V okviru tega namena so planirani odhodki za delovanje uprave občine in organov
občine: župana, občinskega sveta, nadzornega odbora. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so:
pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena
potovanja, najemnine in druge operativne odhodke. Med drugimi operativnimi odhodki so planirana nadomestila za
neprofesionalno opravljanje funkcij, stroški plačilnega prometa, stroški seminarjev itd.

Izdatki za blago in storitve poleg navedenega zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na določene
projekte, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo - javno razsvetljavo ter izvrševanje ostalih proračunskih
postavk.

Pri rebalansu št. 1 so se planirala sredstva v višini 1.094.980,90 €.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 36.400 €

Planirano je plačilo obresti po amortizacijskem načrtu. Višina obresti se lahko spremeni, v kolikor se bo višina
Euriborja spremenila. Pri izračunu obrestne mere se upošteva trimesečni Euribor, ki velja zadnji dan predhodnega
meseca in tako določena obrestna mera se spreminja trimesečno. Sredstva plačila obresti smo planirali

za dolgoročni kredit najet v letu 2011 v višini 23.400,00 €

za dolgoročni kredit najet v letu 2013 v višini 6.800,00 €

za dolgoročni kredit najet v letu 2016 v višini 18.000,00 €

Upoštevali smo gibanje Euriborja in morebiten dvig in tako planirali plačila obresti za dolgoročne kredite v višini
48.400,00 €.

Pri rebalansu št. 1 so se planirala sredstva v višini 36.400,00, saj je višini Euriborja še vedno negativna.

409 - Rezerve
Vrednost: 156.908 €
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Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva
proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč, sredstva splošne proračunske rezervacije pa za
financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v
proračunu niso bila planirana v zadostnem obsegu.

Splošna proračunska rezervacija je planirana v višini 0,00 €.

Proračunska rezerva v letu 2018 je planirana v višini 66.000,00, saj bo proračunska rezerva v letu 2017 v celoti
porabljena.

Splošna proračunska rezervacija za leto 2018 je planirana v višini 18.000,00 €. Sredstva so namenjena za
financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine, ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v
proračunu niso bila planirana v zadostnem obsegu.

Pri rebalansu št. 2 se proračunska rezerva v letu 2018 na novo oblikuje  v višini 146.817,41 € in sicer:

- sredstva rezerv za naravne nesreče Občine Videm v višini 29.414,01 €

- sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 117.403,40 €, ki se nameni za sanacijo leve brežine ob igrišču
Videm.

Iz leta 2017 se prenesejo sredstva rezerv v višini 27.585,99 €, tako da je skupni rezervni sklad v letu 2018 v
višini 174.403,40 €.

Proračunska rezervacija se pri rebalansu št. 2 oblikuje v višini 10.090,68 €.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1.764.096 €

410 - Subvencije
Vrednost: 28.700 €

Subvencije javnim in privatnim podjetjem so nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem, katerih
prihodki ne pokrivajo odhodkov, podpora podjetniškemu sektorju, subvencioniranje cen, obresti in podobno.
V okviru te skupine so planirana sredstva za:

- subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb v višini 15.000,00 €.

- Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 28.700,00 €. Sredstva so namenjena za
kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 20.000,00 € in subvencioniranje turističnih programov in promocijskih
aktivnosti v višini 8.700,00 €.

Pri rebalansu št. 2 se sredstva planirajo v višini 28.700,00 €. Sredstva so namenjena za kompleksne subvencije v
kmetijstvu v višini 20.000,00 € in subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti v višini
8.700,00 €.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 1.178.595 €

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim
dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so zajeti
planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za starejše in invalidne osebe v instuticionalnem varstvu,
sofinanciranje pomoči na domu , sofinanciranje družinskega pomočnika, plačilo razlike med prispevki staršev in
stroški za vrtec, prevozi učencev, subvencije stanarin idr.
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412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 191.971 €

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Zajeta so sredstva za
delovanje kulturnih in športnih društev občine Videm, ter vseh ostalih dobrodelnih organizacij in društev.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 364.830 €

Drugi domači transferi zajemajo transfere za delovanje skupne občinske uprave, transfere v sklade socialnega
zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne zavode za plače in druge
izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev ter izdatke za blago in storitve javnim zavodom na področju družbenih
dejavnosti, ter tekočih transferov v javne agencije.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 2.604.572 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 2.604.572 €

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
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 realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani
investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo, za vlaganja na področju
vseh negospodarskih in gospodarskih dejavnosti.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 100.598 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

Vrednost: 68.240 €

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov
prejemnikov sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij, neprofitnim organizacijam, drugim občinam.).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 32.358 €

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov
prejemnikov sredstev - proračunskim uporabnikom.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 210.270 €

500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 210.270 €

V letu 2018 občina planira novo zadolževanje v višini 135.740,00 € pri državnem proračunu. Najeti kredit je iz
naslova povratnih sredstev financiranja investicij s strani državnega proračuna po 21. členu ZFO-1.

55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 311.318 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 311.318 €

Sredstva so namenjena odplačilu najetih kreditov:

- v letu 2011 po katerem je v letu 2018 potrebno odplačati 150.803,68 € glavnice in

- v letu 2013 po katerem je v letu 2018 potrebno odplačati 21.417,52 € glavnice.

- v letu 2016 po katerem  je v letu 2018 potrebno odplačati 118.000,00 € glavnice.

- v letu 2016 (državni proračun) po katerem je v letu 2018 potrebno odplačati 21.097,24 €.

Planirana sredstva zajemajo odplačila po amortizacijskih načrtih za leto 2018.
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I I .
PO SEBN I DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 137.321 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru
pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V Občini Videm je 17 članov občinskega
sveta.

Področje porabe zajema tudi dejavnost župana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja
občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v
Občini Videm. V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
" sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
" sprejema občinski proračun in zaključni račun,
" ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
" v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
" daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
" nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
" potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
" imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
" imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
" določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,
" odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni
določeno drugače,
" odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
" razpisuje referendum,
" s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog
članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih
podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna
področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih
skladov,
" določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
" ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
" imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
" določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
" sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
" določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
" sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja
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kot javna služba,
" odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Vrednost: 137.321 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetom nalagajo zakoni.

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu nalagajo zakoni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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 župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 64.306 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o zakonskih zadevah Občine Videm.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Videm, Zakon o javnih financah, Poslovnik občinskega sveta Občine
Videm.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta na zakonodajnem področju, sprejemanje proračuna, vizija občine.

1000 - Občinski svet
Vrednost: 97.950 €

A421 - POTNI STROŠKI OBČ.SVET,ODBORI,KOMISIJE
Vrednost: 585 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za povračila stroškov po potnih nalogih članom občinskega sveta.
Sredstva so planirana za 17 članov občinskega sveta, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno in so hkrati tudi člani
delovnih teles in komisij.
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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

Predvideva se v povprečju prevoženih 1000 kilometrov.

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

A600 - SEJNINE OBČISKEGA SVETA,ODBOROV,KOMISIJ
Vrednost: 42.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sejnine članov odborov, komisij in občinskega sveta. Predvidenih je osem sej občinskega
sveta. Ob posamezni seji sveta so predvidene seje nekaterih delovnih teles. Višina sejnin je določena s Pravilnik o
višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles
občinskega sveta in drugih organov občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin št.
14/2007 in 5/11). Neposreden izračun sejnin je vezan na višino plače župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana so sredstva za šest občinskih sej. Strošek ene seje občinskega sveta s pripadajočimi rednimi odbori
(gospodarske dejavnosti, negospodarske dejavnosti, okolje in odbor za finance in premoženje) je cca 5.131,00 x 6
sej = 30.786,00 €. Zraven so še planirana sredstva za seje štaba CZ, seje mandatne komisije, seje statutarne
komisije, sejo komisije za priznanja, seje SPV, seje požarni sklad in šest kolegijev župana pred sejo sveta.

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

A75 - REPREZENTANCA OBČINSKI SVET
Vrednost: 2.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za reprezentanco občinskega sveta na sejah občinskega sveta,
delovnih telesih, komisijah in drugih pogostitvah občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Seje občinskega sveta se skličejo vsak mesec, razen v poletnih mesecih, tako da je letno predvidenih 8 sej
občinskega sveta. Pred vsako sejo sveta se skličejo tudi Odbor za gospodarske dejavnosti, Odbor za negospodarske
dejavnosti, Odbor za okolje in prostor in Odbor za javne finance. Ostali odbori in komisije, ki delujejo v okviru
občine pa se skličejo po potrebi približno 5 krat letno. Proračunska postavka se planira v višini 2.095,00 EUR.

M60 - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Vrednost: 4.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank na podlagi Sklepa o načinu financiranju političnih strank v
Občini Videm, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 16.9.2014 (Uradno glasilo slovenskih občin
42/2014, 19.9.2014). Pravilnik se ob volitvah v letu 2014 ni spreminjal. Financirajo se politične stranke, ki so
zastopane v občinskem svetu in politične stranke, ki so izpolnile pogoje financiranja ob zadnjih volitvah. Slovenska
ljudska stranka je na zadnjih lokalnih volitvah dobila 732 glasov oz. 27,97% vseh oddanih glasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.
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M63 - SDS
Vrednost: 5.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank na podlagi Sklepa o načinu financiranju političnih strank v
Občini Videm, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 16.9.2014.(Uradno glasilo slovenskih občin
42/2014, 19.9.2014). Pravilnik se ob volitvah v letu 2014 ni spreminjal.Financirajo se politične stranke, ki so
zastopane v občinskem svetu in politične stranke, ki so izpolnile pogoje financiranja ob zadnjih volitvah. SDS je na
zadnjih lokalnih volitvah dobila 833 glasov oz. 31,83 % vseh oddanih glasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

M64 - DeSUS
Vrednost: 1.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank na podlagi Sklepa o načinu financiranju političnih strank v
Občini Videm, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 16.9.2014.(Uradno glasilo slovenskih občin
42/2014, 19.9.2014). Pravilnik se ob volitvah v letu 2014 ni spreminjal.Financirajo se politične stranke, ki so
zastopane v občinskem svetu in politične stranke, ki so izpolnile pogoje financiranja ob zadnjih volitvah. DeSUS je
na zadnjih lokalnih volitvah dobila 267 glasov oz. 10,20% vseh oddanih glasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

M65 - SD
Vrednost: 695 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank na podlagi Sklepa o načinu financiranju političnih strank v
Občini Videm, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 16.9.2014.(Uradno glasilo slovenskih občin
42/2014, 19.9.2014). Pravilnik se ob volitvah v letu 2014 ni spreminjal.Financirajo se politične stranke, ki so
zastopane v občinskem svetu in politične stranke, ki so izpolnile pogoje financiranja ob zadnjih volitvah. SD je na
zadnjih lokalnih volitvah dobila 114 glasov oz. 4,36 % vseh oddanih glasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

M66 - SMS
Vrednost: 2.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank na podlagi Sklepa o načinu financiranju političnih strank v
Občini Videm, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 16.9.2014.(Uradno glasilo slovenskih občin
42/2014, 19.9.2014). Pravilnik se ob volitvah v letu 2014 ni spreminjal.Financirajo se politične stranke, ki so
zastopane v občinskem svetu in politične stranke, ki so izpolnile pogoje financiranja ob zadnjih volitvah. SMS je na
zadnjih lokalnih volitvah dobila 472 glasov oz. 18,04 % vseh oddanih glasov.
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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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

M67 - N.Si
Vrednost: 1.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank na podlagi Sklepa o načinu financiranju političnih strank v
Občini Videm, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta, dne 16.9.2014.(Uradno glasilo slovenskih občin
42/2014, 19.9.2014). Pravilnik se ob volitvah v letu 2014 ni spreminjal.Financirajo se politične stranke, ki so
zastopane v občinskem svetu in politične stranke, ki so izpolnile pogoje financiranja ob zadnjih volitvah. N.Si je na
zadnjih lokalnih volitvah dobila 199 glasov oz. 7,60 % vseh oddanih glasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

M68 - SVETNIŠKE SKUPINE
Vrednost: 3.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za delovanje svetniških skupin po političnih strankah. Sredstva so
razdeljena glede na število občiskih svetnikov iz svetniških skupin. V občinskem svetu Občine Videm je po volitvah
v letu 2014 pet svetniških skupin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Vrednost: 24.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župan in izvedba
volitev v ožje dele občine - krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o
samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje izvajanje volitev v okviru veljavne zakonodaje in s tem nemoteno
izvajanja del župana, svetnikov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

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

Izvedbeni cilj za leto 2018 je izvedba volitev župana, obinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti Občine
Videm.
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1000 - Občinski svet
Vrednost: 97.950 €

N5 - IZVEDBA VOLITEV
Vrednost: 24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo volitev so planirana na podlagi izvedbe volitev v letu 2018. Ker so se cene vmes spreminjale
(tiskarske storitve, objave..), določene pa še niso znane (nadomestila za volilne odbore in volilno komisijo,
nadomestila za uporabo volišč) jih je zelo težko planirati. Nadomestila so s strani države predlagane pred ali pa celo
med izvajanjem volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju sredstev za izvedbo volitev v letu 2018 so zajeti konti dobave materiala za izvedbo volitev, nabave
ostalega potrebnega materiala, tiskarske storitve, stroški uradnih objav, poštnina, sejnine volilni komisiji in
odborom ter ostali stroški v zvezi z volitvami.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 48.515 €

Opis podprograma

Župan (ob pomoči podžupanov, katere imenuje župan, potrdi pa občinski svet) v okviru danih pooblastil gospodari s
premoženjem Občine Videm, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravni
stvareh v pristojnosti Občine Videm ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjev, sejnin članom
delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Videm ter o povračilih stroškov, navodila Ministrstva za
finance, Zakona o prispevkih za socialno varnost, Zakona o javnih financah, Zakona o lokalni samoupravi.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana.
Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja
dokumentacijskega sistema.

3000 - Župan
Vrednost: 42.419 €

A001 - PLAČA PODŽUPANA
Vrednost: 7.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Statuta občine Videm, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o lokalni samoupravi in Odloka
o plačah funkcionarjev je občinski svet sprejel Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za
opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Videm
ter o povračilih stroškov-odslej Pravilnik. V Pravilniku je v 8. členu določeno, da je funkcija podžupana Občine
Videm glede na število prebivalcev razvrščena med 36. in 43. plačni razred. Nadalje Pravilnik govori, da v kolikor
podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 30% do največ 50% plače, ki
bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.
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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

Župan občine Videm je podžupana za neprofesionalno opravljanje funkcije razvrstil v 37. plačni razred, ki je v
višini 1.807,29 € bruto- po zakonu o uravnoteženju javnih financ in Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R). Na plačni razred mu je na podlagi predlogov članov sveta določil 30%,
kar pomeni bruto plača podžupana 542,19 € na mesec. Na bruto plačo je potrebno poravnati še 8,85 prispevek za
ZPIZ in 0,53% za zdravstveno zavarovanje. Na podlagi tako določene plače so planirana sredstva v višini 7.780,00 €
. Pri povišanju je bila upoštevana letna stopnja inflacije.

A10 - PLAČA IN DODATKI
Vrednost: 23.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačo župana, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. Višina plače je določena v
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Župan za neprofesionalno opravljanje funkcije prejme 50% plače, kot če
bi funkcijo opravljal poklicno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plača župana občine Videm bruto znaša 1.564,83 € mesečno - po zakonu o uravnoteženju javnih financ in Zakona o
spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R). Na bruto plačo je potrebno
poravnati še 8,85% prispevek za ZPIZ in 0,53% prispevka za zavarovanje. Pri planiranju za leto 2018 je postavka
povišana za letno stopnjo inflacije.

A400 - DNEVNICE ŽUPAN
Vrednost: 112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva dnevnic za službeno potovanje v državi za župana ob udeležbi na
sestankih, seminarjih...in je opravičen do dnevnice.

Dnevnice so opredeljene z Uredbo o višini povračila stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

A401 - POTNI STROŠKI ŽUPAN
Vrednost: 4.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za potne stroške prevoza v državi za službeno potovanje župana,
kadar uporabi lasten prevoz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V postavki so vkljčeni vsi prevozi župana z lastnim prevozom, ki jih opravi v dobrobit občine.

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.
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A402 - PARKIRNINA-ŽUPAN
Vrednost: 56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za parkirnine župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

A50 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI,PROGRAMOV IN
PROJEKTOV,KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV

Vrednost: 2.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni proračunski postavki so planirana sredstva, katera se razdelijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
dejavnosti, programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 se bo objavil javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavila društva ali posamezniki, ki ne bodo
udeleženi v drugih razpisih v Občini Videm. Župan imenuje komisijo, katera prispele vloge na razpis obravnava in
določi višino sofinanciranja.

A70 - REPREZENTANCA ŽUPAN
Vrednost: 1.727 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za kritje stoškov, ki nastanejo pri reprezentanci župana ( tiskovne
konference, podpisovanje pogodb, obiski gostov...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B1151 - SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH
Vrednost: 2.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov izvedbe nekaterih promocijskih objav v
posameznih medijih z namenom promoviranja občine, razne čestitke, voščila in drugih obvestil za občane, kot so
zapora ceste, elementarne nesreče...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.
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4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

A71 - PROMOCIJA OBČINE
Vrednost: 6.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo promocijskega materiala občine s katerim se občina
predstavlja v drugih krajih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 8.906 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih
porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju
svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi
organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil
ter preko skupnih delovnih teles.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je kvalitetno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti.

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja
občine, Statut Občine Videm, Poslovnik občinskega sveta, Odlokom o organizaciji delovnem področju občinske
uprave Občine Videm.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je izvrševanje proračuna v okviru veljavne zakonodaje.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko - tehnične in administrativne naloge na področju:
splošnih zadev,

normativno pravnih zadev,
upravnih zadev,
javnih financ,
gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
negospodarskih dejavnosti,
varstva okolja in urejanja prostora,
gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
gospodarjenja s stavnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
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0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 660 €

Opis glavnega programa

Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in
pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti čimbolj učinkovito pobiranje občinskih dajatev. Navedeno pomeni,
da se predpisane dajatve tudi izterjajo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so v višini razlike med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi
dajatvami. Istočasno pa občina teži na doseganju najnižjih možnih stroških pri plačilu storitev finančnim
institucijam, ki opravljajo plačilni promet za občino Videm.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 660 €

Opis podprograma

Podprogam Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike
Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in
Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne
skupnosti in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so doseči čim nižje stroške opravljanja storitev plačilnega prometa in izterjave
občinskih dajatev.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je v razliki med zaračunanimi in
dejansko plačanimi občinskimi dajatvami, ter v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa od poslovnih bank.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B601 - STROŠKI APP IN BANKE IN UJP
Vrednost: 660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila), Banki Slovenije za
opravljanja plačilnega prometa občini Videm iz prehodnih računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri tej postavki se planira provizija za izvedena plačila Uprave za javna plačila. Sredstva so planirana na podlagi
realizacije v letu 2017.
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0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 8.246 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora in notranje revizije. To je najvišji notranji organ
nadzora javne porabe v občini Videm.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, preučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi
predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in
morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine Videm,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 8.246 €

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer se seznani občinski svet in župan.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Videm, Poslovnik občinskega sveta, Poslovnik nadzornega odbora Občine Videm in Pravilnik o višini
in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles
občinskega sveta in drugih organov občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin št.
14/2007).

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

Dolgoročni cilj podprograma je smotrna in gospodarna poraba proračunskih sredstev.

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

Letni izvedbeni cilj nadzornega odbora je izvesti redne nadzore po sprejetem letnem planu, ter izvedba občasnih
nadzorov, ki si jih nadzorni odbor določi sproti po lasni presoji, lahko pa na podlagi pobude občinskega sveta,
župan, posameznega člana občinskega sveta, posameznega člana nadzornega odbora in civilne iniciative in občanov.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

2000 - Nadzorni odbor
Vrednost: 8.246 €

A610 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Vrednost: 6.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sejnine nadzornega odbora na podlagi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma
plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov
občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2007 in 5/11).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za dejavnost nadzornega odbora so se planirala v isti višini kot v letu 2017, s tem, da so povišana za letno
stopnjo inflacije. Sredstva zadostujejo za 9,31 odbora.

Pri postavki dejavnost nadzornega odbora so vključeni tudi stroški najema prenosnih računalnikov za člane
nadzornega odbora.
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A611 - IZVAJANJE NADZORA NADZORNI ODBOR
Vrednost: 1.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo opravljenih rednih in občasnih nadzorov na podlagi Pravilnika o višini in načinu
določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta
in drugih organov občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2007 in 5/11).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na tej proračunski postavki se planira izvedba nadzorov. Sredstva so planirana v isti višini kot v letu 2017, s tem, da
so povečana za letno stopnjo inflacije.

A613 - POVRAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA
Vrednost: 244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povračilo za službena potovanja - dnevnice, stroški prevoza v državi in drugi izdatki za službena potovanja
(parkirnina) so namenjena povračilu stroškov udeležbe na strokovnih seminarjih članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na proračunski postavki se planirajo povračila za službena potovanja to so potnih stroškov, dnevnic in parkirnine
za pet članov nadzornega odbora za udeležbo na seminarju o nadzornih odborih. Sredstva so planirana v višini
244,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

Vrednost: 55.257 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih
porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju
svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi
organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil
ter preko skupnih delovnih teles.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja
občine, Statut Občine Videm, Poslovnik občinskega sveta, Odlokom o organizaciji delovnem področju občinske
uprave Občine Videm.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko - tehnične in administrativne naloge na področju:
splošnih zadev,

normativno pravnih zadev,
upravnih zadev,
javnih financ,
gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
negospodarskih dejavnosti,
varstva okolja in urejanja prostora,
gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
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inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
gospodarjenja s stavnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 - Informatizacija uprave
Vrednost: 1.016 €

Opis glavnega programa

Posodabljati delo v Občini Videm z uvajanjem in širjenjem uporabe e-poslovanja s pomočjo modernih
informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu s ciljem stalnega posodabljanja e-
storitev za zaposlene in občane Občine Videm.

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

Vzdrževanje, obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e-storitev za občane.
Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

04029002 - Elektronske storitve
Vrednost: 1.016 €

Opis podprograma

Storitve zunanjih dobaviteljev za potrebe različnih uporabnikov v Občini Videm in dostop do teh storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o telekomunikacijah, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Za izboljšanje dela v občinski upravi širiti uporabo storitev zunanjih ponudnikov s pomočjo modernih
komunikacijskih storitev. Obvestiti vse zainteresirane o najnovejših občinskih statističnih podatkih. Kazalca sta
število in zadovoljstvo uporabnikov.

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

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih uporabnikov za vse uporabnike v Občini Videm. Omogočiti
dostop do novih storitev, ko postanejo dostopne na spletu. Letni kazalec je število uporabnikov spletnih storitev v
Občini Videm.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B605 - NAR. INTERNET, TELEKOM VODI, ADSL
Vrednost: 1.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov najema prostorov za IKT (Gasilski dom Tržec).
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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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 54.241 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih, sprotno in celovito obveščanje javnosti o
dogajanju v Občini Videm, izvajanje protokolarnih dogodkov.

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: 20.320 €

Opis podprograma

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o izvedbo protokolarnih dogodkov in občinskih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Zagotavljanje obveščenosti domače javnosti, poživitev utripa z prireditvami.

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

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v Občini Videm.

1000 - Občinski svet
Vrednost: 97.950 €

B1152 - OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV
Vrednost: 3.048 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za pokritje stroškov za objave predpisov s strani občine, katere potrdi Občinski
svet občine.
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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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B907 - UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA
Vrednost: 17.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za interni kabelski sistem v Občini Videm. Občina ima sklenjeno
pogodbo za produkcijo in objavo posnetih materialov s področja občine v programu SIP-TV. Sredstva so planirana
tudi za kritje stroškov za pridobivanje signala do Telemachovih naročnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 22.020 €

Opis podprograma

Želijo se organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve (Fašenk na Vidmu, Občinski praznik (vsaka štiri
leta), Vidovi dnevi, Martinovanje) in izvesti protokolarne dogodkov ob otvoritvah pridobljenih investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotavljanje obveščenosti domače javnosti, poživitev utripa s prireditvami.

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

Dostojna, ustrezna in enovita počastitev občinskih in državnih praznikov, uspešno izvedene prireditve v Občini
Videm.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

N1 - OBČINSKE PRIREDITVE
Vrednost: 20.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za pokritje vseh stroškov, ki nastanejo za oglaševalske storitve ob
posamezni prireditvi: objava v časopisu, radiu, zloženki... Prav tako se planirajo sredstva za izdatke reprezentance,
plačilo avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah in drugi operativni odhodki. Sredstva se planirajo tudi
za društva, če v prireditvi sodeluje in so opravičena do vračila stroškov.

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

V letu 2018 se predvidevajo prireditve Fašenk na Vidmu, Vidovi dnevi. Ker se v letu 2018 končuje štiri letni mandat
članom občinskega sveta in županu je planirana tudi osrednja prireditev ob občinskem prazniku.

N11 - OTVORITEV INVESTISTICIJSKIH PRIDOBITEV
Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za predajo novih investicij v Občini Videm v svoj namen. Pri
otvoritvi investicije nastanejo različni stroški - reprezentanca, avtorski honorarji, organizacija otvoritve in drugi
operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2017 se proračunska postavka planira v višini 2.000 €.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 11.901 €

Opis podprograma

Neposredni proračunski uporabnik vključi v načrt prodaje tisto nepremično premoženje, ki je za oddajo nezanimivi
in za katerega so stroški vzdrževanja previsoki in zemljišča, ki jih je občina pridobila v zapuščinskih postopkih.
Občina skrbi za pravno urejenost v smislu urejanja lastništva na nepremičnem premoženju, nepremičnine v svoji
lasti, ki so zgodovinska in kulturna dediščina ter ostale redno vzdržuje in po potrebi obnavlja. Postpki urejanja
lastništev so povezani s stroški, saj na večini nepremičnin občina ni edini lastnik, zato so potrebni sodni postopki za
razdelitev premoženja, ki vključujejo tudi cenitve, stroški odvetnikov, ki sodelujejo pri sestavi pogodb in zastopajo
občino na sodišču.

Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine ureja Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur.l. RS št. 14/2007) Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 84/2007).

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

Občina si prizadeva urediti lastniška stanja. S prodajo zemljišč, ki jih ne potrebuje poskuša zagotoviti, da bi se
obdelovala in preprečiti propadanje teh zemljišč. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z realizacijo teh ciljev.

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

Glede na dolgotrajnost postopkov na sodišču in postopkov, ki so povezani s prodajo premoženja si občina prizadeva
reševati vsak primer s posebno skrbnostjo, kar pomeni, da si letno prizadeva urediti cca. 5 primerov. Doseganje
zastavljenih ciljev se meri z realizacijo oz. končanjem postopka.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B301 - ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBČINE
Vrednost: 3.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v
precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so:
ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati
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prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim
programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva se zagotovijo za izvajanje pogodbenih obveznosti energetskega upravljanja v letu 2018.

B602 - SODNI STROŠKI, STOR.ADVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO
Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni overitvam pogodb (služnostnih, prodajnih in drugih), ki jih sklepa občina, stroškom izdelave
cenilnih poročil, ki so na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
obvezna pri prodaji stvarnega premoženja. Na tej postavki so predvideni tudi stroški odvetnikov, ki občino zastopajo
v pravdnih, gospodarskih in drugih postopkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 761.003 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih
uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.-
Sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevne skupnosti,
z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi in drugimi z območja krajevne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje
njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila
prebivalcev krajevne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe krajevne skupnosti
ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z občinsko upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Občine Videm.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevne skupnosti,
z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi in drugimi z območja krajevne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje
njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila
prebivalcev krajevne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe krajevne skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

Vrednost: 6.565 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 1.575 €

Opis podprograma

Občina Videm je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in članica Združenja občin Slovenije (ZOS).
SOS je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih
skupnost skozi občine članice pokriva je že 90 % vseh prebivalcev.

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status
reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. ZOS je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem
in političnem interesu občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se
povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo
sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge,
pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom SOS usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije
dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je
Združenje občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo z državo in vsemi
njenimi službami pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti.
Kazalci uspešnosti doseganja omenjenih ciljev so sprejeti dogovori med SOS, ZOS in državnimi službami,
upoštevani predlogi lokalnih skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti
pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

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

Občina bo na letni ravni intenzivno sodelovala tako preko predsednikov skupnosti, kot tudi preko posameznih
strokovnih delovnih skupin.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B613 - ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
Vrednost: 1.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje letne članarine za Skupnost občin Slovenije (SOS) in Združenje
občin Slovenije (ZOS), za katere je članstvo potrdil svet Občine Videm.
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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

Pri planiranju proračuna za leto 2017 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2016.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
Vrednost: 4.990 €

Opis podprograma

Občina sodeluje tudi z inštitucijami Bistra in MRA (Mariborska razvojna agencija) na področju spodbujanja razvoja
na regionalni, ki se opravljajo v javnem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pričakovani rezultati so: pravočasna in popolna obveščenost vseh relevantnih subjektov o aktualnih razpisih in
pripravljenih regionalnih projektih; pomoč in priprava razpisne dokumentacije za regionalne projekte, vključno z
iskanjem partnerjev; koordinacija in vodenja korespondence za regionalne projekte.

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

Kazalci uspešnosti so: pravočasno in popolno obveščene lokalne skupnosti in ostale organizacije na območju
Spodnjega Podravja; izvedenih več sestankov in individualnih srečanj; udeležba na kolegijih županov Spodnjega
Podravja.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B902 - DELOVANJE BISTRA
Vrednost: 4.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo Območnega razvojnega programa za obdobje 2017-2022, ter priravi
dogovorov za razvoj regij. Iz te postavke se pokrivajo stroški svetovanja in sodelovanja pri pripravi strateških
dokumentov razvojnih programov.

Aktivnosti v letu 2018 se bodo nanašale na vse aktivnosti predpisane z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSSR-2), ter na dodatne aktivnosti, ki se bodo pokazale skozi leto za potrebne na območju
Spodnjega Podravja.

Aktivnosti bodo usmerjene v:

- pripravo regijskih projektnih predlogov za uvrstitev v Izvedbeni načrt Operativnega programa INOP za obdobje
2017-2022

- aktivno delovanje s SVRK-om in MGRT-jem in resornimi ministrstvi, pri pripravi regijskih in medregijskih
projektov v okviru teritorialnega razvojnega dialoga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2018 so planirana sredstva na podlagi prejetega letnega načrta s strani ZRS Bistra.

Za leto 2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.
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0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Vrednost: 62.640 €

Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje krajevne skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na
krajevno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi z
območja krajevne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri
vključevanja čim večjega števila prebivalcev krajevne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti,
obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe
krajevnih skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se
nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj
programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

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

Cilji: Sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določil aktivnosti, ki jih
bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
Vrednost: 62.640 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuju
Vrednost: 8.790 €

S03 - REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU
Vrednost: 8.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 2018 zagotovljena sredstva na podkontih za posamezno
vrsto predvidenih stroškov; izdatki za reprezentanco, električna energija, voda in komunalne storitve, zavarovalne
premije za objekte, sejnine in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani
krajevne skupnosti glede na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

6002 - Krajevna skupnost Leskovec
Vrednost: 9.440 €

T02 - REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC
Vrednost: 9.440 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 2018 zagotovljena sredstva na podkontih za posamezno vrsto
predvidenih stroškov; pisarniški material, izdatki za reprezentanco, električna energija, voda in komunalne storitve,
sejnine in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti
glede na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

6003 - Krajevna skupnost Dolena
Vrednost: 7.030 €

U10 - REDNO DELOVANJE KS DOLENA
Vrednost: 7.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 2018 zagotovljena sredstva na podkontih za posamezno vrsto
predvidenih stroškov; električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve,
zavarovalne premije za objekte, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Delovanje krajevne skupnosti
planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

6004 - Krajevna skupnost Sela
Vrednost: 7.270 €

V4 - REDNO DELOVANJE KS SELA
Vrednost: 7.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 2018 zagotovljena sredstva na podkontih za posamezno vrsto
predvidenih stroškov; izdatki za reprezentanco, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, sejnine, drugi
izdatki za tekoče vzdržeavnje in zavarovanje. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede
na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje
Vrednost: 8.580 €

Z02 - REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE
Vrednost: 8.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 2018 zagotovljena sredstva na podkontih za posamezno vrsto
predvidenih stroškov; izdatki za reprezentanco, električna energija, poraba kuriv, voda in komunalne storitve
in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine in drugi operativni odhodki.

Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v okviru
rednega delovanja.
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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

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja
Vrednost: 6.600 €

Ž02 - REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA
Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 20187 zagotovljena sredstva za delovanje krajevne skupnosti.

Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v
okviru rednega delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

6007 - Krajevna skupnost Tržec
Vrednost: 7.350 €

Y03 - REDNO DELOVANJE KS TRŽEC
Vrednost: 7.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 2018 zagotovljena sredstva za delovanje krajevne skupnosti.
Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v okviru
rednega delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas
Vrednost: 7.580 €

W02 - REDNO DELOVANJEKS LANCOVA VAS
Vrednost: 7.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje v letu 2018 zagotovljena sredstva za delovanje KS. Delovanje
krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost, vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega
delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 691.798 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Prizadevamo si znižati materialne stroške za delovanje občinske uprave. Še naprej bomo zasledovali cilj
strokovnega izobraževanja zaposlenih, varnosti pri delu in materialnih pogojev za delo.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje 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: 500.120 €

Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS,
izdatki za strokovna izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodila
za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in
upravnih organih,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

A201 - OSNOVNE PLAČE DELAVCEV
Vrednost: 175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače zaposlenih v občini Videm so planirana na podlagi kadrovskega načrta in na podlagi izhodišč in
navodil Ministrstva za finance za pripravo proračuna.

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

Izhodišča za planiranje plač so: Sredstva za plače so planirana v višji višini zaradi zakonsko izvedenih napredovanj,
zaradi odprave plačnih anomalij v letu 2017 in zaradi zasedbe delovnega mesta direktorja občinske uprave.

Vsa izplačila plač potekajo po veljavni zakonodaji in čeprav bi imeli planiranih več sredstev izplačilo ni možno in
sredstva ostanejo.

Vključeno je tudi delno izplačilo delovne dobe (delno je preko konta delovne dobe delno pa preko konta osnovne
plače) odvisno pa je od vseh nadomestil (prazniki,dopusti..)-nadomestila se namreč izračunavajo na podlagi osnove
preteklega meseca in je delovno doba zajeta kar pod osnovne plače za ta nadomestila. Za izplačilo delovne dobe je
planirano 9.000,00 €. V kolikor bo več izplačila preko osnovnih plač, se sredstva iz konta 400001 prenesejo na
konto 400000.

Planirana so tudi sredstva za povečanje obseg del v višini 6.000,00 in nadure v višini 6.000,00. Sredstva so planirana
v nižji višini kot so predvidena sredstva za leto 2017. Sredstva se namenjajo za povečan obseg del in opravljene
nadure, saj ugotavljamo, da bi glede na obseg del, ki ga mora opravljati občina in organiziranost (režijski obrat in
krajevne skupnosti), potrebovali še dva, do tri dodatne zaposlitve.

A2011 - PREMIJE DELAVCI
Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirane premije zaposlenih v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se planirajo v višini 1.600,00 € za leto 2018.

A202 - REGRES DELAVCI
Vrednost: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za regres za dopust za delavce občinske uprave. Višina sredstev je določena s uskladitvijo in
sklepom med sindikalnimi partnerji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planira se regres za zaposlene v skupni višini 5.200,00 €.

A203 - POVRAČILA IN NADOM.DELAVCI
Vrednost: 11.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške malice in prevoza. Sredstva prevoza so planirana na podlagi veljavnega cenika in
relacij, stroški malice pa so določeni z uredbo. Vsi stroški pa so usklajeno planirani na podlagi Zakona o
uravnoteženju javnih financ in Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-R).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana v višini 11.050,00 €. Pri planiranju sredstev je upoštevana zasedba delovnega mesta direktorja
občinske uprave.
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A206 - JUBILEJNE NAGRADE
Vrednost: 722 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Jubilejne nagrade se planirajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih
financ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 se planira izplačilo jubilejne nagrade za 20 in 10 let delovne dobe.

A207 - PRIS.DELODAJALCA DELAVCI
Vrednost: 27.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo prispevkov delodajalcev. Prispevki delodajalca so planirani na osnovne plače,
delovno uspešnost po zakonu, delovno dobo in nadure.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Prispevki so planirani v naslednjih prispevnih stopnjah od mase plač: 401001 - 8,85%, 401100 - 6,56%, 401101 -
0,53 %, 401200 - 0,06%, 401300 - 0,10%. Dodatno je potrebno upoštevati še plačevanje prispevka za ZPIZ in
zdravstveno zavarovanje od razlike do minimalne plače in povišanje prispevka za zaposlovanje za določen čas.

Sredstva za plačilo prispevkov delodajalca za leto 2018 se planirajo v odstotku od osnove za obračun prispevkov.

B110 - PISARNIŠKI MATERIAL
Vrednost: 3.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz navedene postavke se pokrijejo stroški za pisarniški material v Občini Videm. Ker je planiran znesek nižji kot
zahteva izvedba javnega naročanja se bo v letu 2018 najugodnejšemu ponudniku izdala celoletna naročilnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B111 - STROKOVNA LITERATURA,REVIJE
Vrednost: 3.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima naročeno strokovno literaturo kot so Medobčinski uradni vestnik, Poročevalec, Revija Tajnica, Revijo
IKS, Revija Denar, Računovodski predpisi, Davčni predpisiIz proračunske postavke se poravnajo tudi stroški za
drugo strokovno literaturo, katera je v pomoč pri delu občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.
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B112 - ČASOPISI, REVIJE,KNJIGE
Vrednost: 980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima naročen časopis Večer in Tednik, zato se iz proračunske postavke pokrijejo stroški naročnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B113 - POŠTNINA, ZNAMKE OBČINA
Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za stroške odpošiljanja pošte v fizični obliki preko izpostav Pošte Slovenije. Stroški se
povečujejo predvsem v primerih, ko je potrebno dosledno upoštevati Zakon o upravnem postopku (ZUP ) in je
pošiljanje nujno priporočeno s povratnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je predvidena za stroške odpošiljanja pošte na podlagi realizacije v predpreteklem letu. Stroški se
povečujejo predvsem v primerih, ko je potrebno dosledno upoštevati Zakon o upravnem postopku (ZUP ) in je
način pošiljanja priporočeno s povratnico. V tej postavki je zajeta tudi nabava kuvert za pošiljanje po ZUP -
u.

B114 - DRUGI SPLOŠNI MATERIAL-TONERJI
Vrednost: 6.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo barv in kartuš za tiskalnike, ki so v občinski upravi in se
uporabljajo pri poslovanju občinske uprave. V upravi je sedem tiskalnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B1153 - OBJAVA RAZPISOV
Vrednost: 2.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nastale stroške, kateri nastanejo pri objavah vseh razpisov v Občini
Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B130 - ELEKTRIKA UPRAVA OBČINE
Vrednost: 4.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se pokrijejo stroški dobave električne energije za občinsko stavbo in dvorano. Električno
energijo dobavlja pooblaščen distributer.
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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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B132 - STROŠKI OGREVANJA OBČINA
Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje celotne stavbe občine. Pred
nabavo se zberejo ponudbe in preverijo cene, tako da se izbere najugodnejšega ponudnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2018 so planirana sredstva v višini 11.000 €.

B133 - ODVOZ SMETI OBČINSKA ZGRADBA
Vrednost: 325 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odvoz komunalnih odpadkov se izvaja s strani podjetja Čisto mesto d.d., kot to določa Odlok o gospodaskih javnih
službah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvajanje odvoza se opravlja dva krat mesečno.

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B134 - VODA OBČINA IN KOMUNALNE STORITVE
Vrednost: 610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo vode in drugih komunalnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B135 - TELEFON,ELEKTRONSKA POŠTA
Vrednost: 5.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje naročniških razmerij s podjetjem Telekom
Slovenije d.d..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občina ima sklenjeno naročniško razmereje za devet GSM - službenih telefonov, ki jih imajo uslužbenci občine
Videm in naročniško razmerje za WEP pošto po kateri se pošiljajo sporočila preko GSM aparatov. Prav tako ima
občina sklenjeno naročniško razmerje za stacionalne telefone v občinski upravi, ISDN linijo in za zakupnino SIOL
interneta.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B140 - GORIVA, MAZIVA PEUGEOT
Vrednost: 813 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

B200 - DNEVNICE-ZAPOSLENI
Vrednost: 508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov dnevnic za službena potovanja v
državi zaposlenih v občinski upravi. Višina dnevnice je opredeljena z uredbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B201 - POTNI STROŠKI - ZAPOSLENI
Vrednost: 1.761 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov prevoza v državi, zaposlenih v občinski upravi
za udeležbo na različnih izobraževanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B203 - PARKIRNINA - ZAPOSLENI
Vrednost: 96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za pokritje stroškov parkirnine v državi za delavce zaposlene v
občinski upravi, ko se udeležijo različnih izobraževanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B204 - OSTALA POV.ZA SLUŽ.POT.ZAPOSLE
Vrednost: 213 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva za pokritje stroškov za ostala povračila za službena potovanja v državi
zaposlenih v občinski upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B40 - STROŠKI KOTIZACIJ IN STROKOVNIH IZPITOV
Vrednost: 2.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava se med letom udeležuje raznih konferenc, seminarjev, simpozijev, izobraževanj, zato so sredstva
na postavkah namenjena seznanjanju s spremembami zakonodaje iz različnih področij. Veljavna zakonodaja
zavezuje delodajalca, da zaposlenim zagotovi ustrezno strokovno izobraževanje. Na navedeni postavki so planirana
sredstva za stroške kotizacij zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B42 - STROŠKI OSTALEGA IZOBRAŽEVANJA
Vrednost: 2.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za izobraževanje zaposlenih. V letu 2018 je predvideno plačilo šolnine
za zaposleno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

B604 - STROŠKI VAROVANJA ZGRADBE
Vrednost: 1.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov, ki nastanejo na podlagi sklenjene pogodbe s
podjetjem Vargas d.o.o. Kidričevo, katero varuje občinsko zgradbo Občine Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za leto 2018 so planirana na podlagi sklenjene pogodbe.

B608 - STROŠKI POROK
Vrednost: 914 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredsva za stroške, ki nastanejo za izvedbo zlatih porok. Na željo občanov, ki
so svojo skupno življenjsko pot s svojim partnerjem preživeli 50 let, se na občini izvajajo zlate poroke. Vsem
jubilantom občina podari priznanje in darilo. Planirani so tudi stroški za dnevnice za delavko, ki pomaga pri izvedbi
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zlate poroke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B610 - DRUGI ODHODKI
Vrednost: 12.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov, kateri v proračunu nimajo svoje postavke, kot so
npr. graviranje, aranžiranje, izdelava štampiljk... Prav tako so na proračunski postavki planirana sredstva za tekoče
vzdrževanje počitniških objektov - počitniški objekt v Maredi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B903 - DRUGA ZAVAROVANJA
Vrednost: 1.859 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za zavarovanje odgovornosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B908 - PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
Vrednost: 7.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz proračunske postavke se bodo namenila za kritje stroškov študentov, ki bodo v upravi občine opravljali
delo preko študenstskih servisov v poletnih mesecih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

M11 - ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
Vrednost: 62.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Skupne občinske uprave Spodnjega Podravja, katere
soustanoviteljica je tudi Občina Videm.

Za leto 2018 je bil pripravljen finančni načrt SOU SP z naslednjimi izhodišči:
- V skladu s kadrovskim načrtom ima SOU SP zaposlenih 36 javnih uslužbencev - Pri plačah je upoštevana
uskladitev plačne lestvice
- Materialni stroški ostajajo na enaki ravni kot v letu 2017.
- Obseg izvajanja nalog ostaja na enaki ravni kot je stanje konec leta 2017.
- Obveznosti posamezne občine so izračunane na ustaljeni način - pri večini nalog po ključu števila prebivalcev, pri
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posameznih nalogah pa v skladu z dogovorom med občinami. Upoštevani so zadnji dostopni uradni podatki o
številu prebivalcev občin (vir: Statistični urad RS,).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

SOU SP bo v letu 2018 izvajala za Občino Videm naloge na delovnih področjih:
- prostorskega načrtovanja (potrdila, občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrti, urbanistično
svetovanje),
- zagotavljanja in izvajanja javnih služb (ravnanje z odpadki),
- medobčinske inšpekcije,
- medobčinskega redarstva,
- notranje revizije,
- dodatna pomoč pravnika pri zadevah z delovnih področij, ki so v pristojnosti Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju.

Vsaka od nalog se za Občino Videm izvaja v določenem deležu, ki se izračuna večinoma po ključu število
prebivalcev posamezne občine glede na število prebivalcev vseh tistih občin, ki so v nalogo vključene. Glede na
tako izračunane deleže v skupnem seštevku za Občino Videm izvaja naloge 1,78 javnega uslužbenca.

V skladu z deleži pri posameznih nalogah se delijo tudi stroški izvajanja teh nalog. Stroške izvajanja posamezne
naloge sestavljajo sredstva za plače zaposlenih, ki delajo na tej nalogi, ter sredstva za pokrivanje njihovih
materialnih stroškov. Na tak način posamezna občina pokriva samo tiste stroške, ki nastajajo zaradi izvajanja nalog,
ki jih je prenesla na SOU SP. Na tak način izračunan delež Občine Videm v finančnem načrtu SOU SP za leto 2018
je 5,07 % ali 62.425,00EUR, bo pa na podlagi zahtevka za sofinanciranje skupnega opravljanja nalog Občina Videm
od države prejela nakazanih 50 % po pravilniku opredeljenih stroškov.
Pregled nalog, ki jih bo SOU SP v letu 2017 izvajala za Občino Videm:
1. prostorsko načrtovanje:
- Občinski prostorski načrt - V letu 2018 je planirano vodenje in pripravljanje sprememb in dopolnitev OPN za
območje Občine Videm v skladu s pobudami

- Občinski podrobni prostorski načrti in urbanistično svetovanje - V teku je OPPN za območje P18-S1/1 Pobrežje
III., za katerega se predvideva, da ga investitor v letu 2017 ne bo nadaljeval.
- Potrdila s področja prostora - Vsako leto se na SOU SP za območje Občine Videm izda med 500-600 potrdil in
lokacijskih informacij. Enak obseg dela se lahko pričakuje tudi v letu 2018.
2. zagotavljanja in izvajanja javnih služb (ravnanje z odpadki): Predvideno je nadaljevanje in zaključek postopka
podelitve koncesije ter vse nadaljnje aktivnosti po zahtevah uradnih institucij.
3. medobčinska inšpekcija: Naloge inšpekcijskega nadzora se bodo izvajale v skladu s programom dela
medobčinske inšpekcije.
4. medobčinskega redarstva: Naloge občinskega redarstva se bodo izvajale v skladu s programom dela
medobčinskega redarstva.
5. notranje revizije: Naloge notranjega revidiranja se bodo izvajale v skladu s programom dela Skupne notranje
revizijske službe.
6. dodatna pomoč pravnika: Predvidena je pomoč pravnika pri izvajanju vseh nalog iz pristojnosti SOU SP, ki jih
občina potrebuje.

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 272.376 €

A211 - OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT
Vrednost: 96.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače zaposlenih v režijskem obratu občine Videm so planirana na podlagi kadrovskega načrta in na
podlagi izhodišč in navodil Ministrstva za finance za pripravo proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za planiranje plač so: Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije v letu 2017 povišana za
letno stopnjo inflacije.
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Vsa izplačila plač potekajo po veljavni zakonodaji in čeprav bi imeli planiranih več sredstev izplačilo ni možno in
sredstva ostanejo.

Vključeno je tudi delno izplačilo delovne dobe (delno je preko konta delovne dobe delno pa preko konta osnovne
plače) odvisno pa je od vseh nadomestil (prazniki,dopusti..)-nadomestila se namreč izračunavajo na podlagi osnove
preteklega meseca in je delovno doba zajeta kar pod osnovne plače za ta nadomestila. Za izplačilo delovne dobe je
planirano 4.673,00 €. V kolikor bo več izplačila preko osnovnih plač, se sredstva iz konta 400001 prenesejo na
konto 400000.

Planirana so tudi sredstva za povečanje obseg del v višini 4.064,00 € in nadure v višini 3.556,00 €. Sredstva se
namenjajo za povečan obseg del in opravljene nadure.

A2111 - PREMIJE REŽIJSKI OBRAT
Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirane premije v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana v višini 1.600,00 €.

A212 - REGRES REŽIJSKI OBRAT
Vrednost: 8.508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za regres za dopust. Višina sredstev je določena s uskladitvijo in sklepom med sindikalnimi
partnerji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planira se regres za zaposlene v skupni višini 8.508,00 €. Sredstva so povišana za letno stopnjo inflacije.

A213 - POVRAČILA IN NADOM.REŽIJSKI
Vrednost: 10.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za povračila in nadomestila zaposlenih v režijskem obratu občine Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za izračun povračil in nadomestil so: Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije za leto 2017
povišane za letno stopnjo inflacije.

A217 - PRISP.DELODAJALCA REŽIJSKI OBR
Vrednost: 18.267 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo prispevkov delodajalcev. Prispevne stopnje za leto 2018 so planirane v isti višini kot
v letu 2017. Prispevki delodajalca so planirani na osnovne plače, delovno uspešnost po zakonu, delovno dobo in
nadure.
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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

Prispevki so planirani 401001 - 8,85%, 401100 - 6,56%, 401101 - 0,53 %, 401200 - 0,06%, 401300 - 0,10% od
mase plač. Dodatno je potrebno upoštevati še plačevanje prispevka za ZPIZ in zdravstveno zavarovanje od razlike
do minimalne plače in povišanje prispevka za zaposlovanje za določen čas.

Sredstva za plačilo prispevkov delodajalca za leto 2018 se planirajo v odstotku od osnove za obračun prispevkov.

R606 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Vrednost: 3.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za druge operativne odhodke zajemajo stroške, kateri se pojavijo ob
delovanju režijskega obrata.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo in prerazporedijo na druge postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Drugi odhodki zajemajo; opravljanje zdravstvenih pregledov, požarna varnost, varstvo pri delu in razna
izobraževanja delavcev režijskega obrata. Drugih stroškov pri delovanju režijskega obrata, ki ne spadajo v druge
proračunske postavke.

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

Vrednost: 191.678 €

Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za blago in storitve, zavarovalne premije, vzdrževanje strojne, programske in
druge opreme občine. Zagotoviti sodobno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo za nemoteno delo vseh
zaposlenih v Občini Videm.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Tehnološki razvoj na področju informatike in telekomunikacij nalaga stalno posodabljanje strojne in programske
opreme ter komunikacijske opreme v okviru uprave občine. Delujočo opremo je potrebno redno vzdrževati in zaradi
dotrajanosti nadomestiti.

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

Zamenjava zastarele strojne in programske opreme s sodobnejšo, posodabljanje komunikacijske opreme, povečanje
zmogljivosti strežnika, vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme.

1000 - Občinski svet
Vrednost: 97.950 €

B704 - NAJEM IN NAKUP OPREME
Vrednost: 6.096 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na lokalnih volitvah v letu 2014 je bilo izvoljenih novih 17 članov občinskega sveta. Občina ima s podjetjem GC
Leasing d.o.o. sklenjeno pogodbo o najemu prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta in predsednikov KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B10 - ČISTILNI MATERIAL OBČINA
Vrednost: 2.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo čistilnega materiala za stavbo občine in druge čistilne
storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B120 - DROBNI INVENTAR
Vrednost: 508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo drobnega inventarja v upravi občine za zamenjavo
dotrajanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B121 - ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA
Vrednost: 1.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za zavarovanje občinske zgradbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B30 - TEKOČE VZDRŽ.OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE
Vrednost: 8.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za popravilo manjših del v občinski stavbi in arhivih občine.



Stran 55 od 178

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B31 - TEKOČE VZDRŽ.RAČUNAL. IN TELEFONSKE OPREME
Vrednost: 17.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za vzdrževanjetelefonske centrale. Pogodbo za vzdrževanje telefonske centrale
ima občina sklenjeno s podjetjem Vamotel. Prav tako je sklenjena pogodba s podjetjem Multimedia d.o.o. o
vzdrževanju: računalniške opreme, vzdrževanje strežnikov, vzdrževanje mreže v občinski zgradbi, vzdrževanje
prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta, vzdrževanje stacionarnih računalnikov - referenti, vzdrževanje
tiskalnikov in varovanje podatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B32 - TEKOČE VZDRŽ.FOTOKOPIRNEGA
Vrednost: 4.064 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za vzdrževanje fotokopirnega stroja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B33 - TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV
Vrednost: 13.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za vzdrževanje komunikacijskega omrežja. Občina ima sklenjeno pogodbo o
povezavi in podatkovno komunikacijsko omrežje HKOM z Ministrstvom za javno upravo.

Sredstva so planirana tudi za zagotavljanje nemotenega delovanja računalniškega sistema. Predvidena so skladno z
vzdrževalnimi pogodbami in stroški izrednih vzdrževalnih del, katera so predvidena na podlagi izkušenj iz preteklih
let. Občina ima sklenjeno pogodbo za vzdrževanje programov program ZZZS s podjetjem Septima d.o.o., Ptuj, za
vse računovodske programe s podjetjem Grad d.d., Ljubljana in za program pošte Doksis s podjetjem Comland
d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B700 - NAJEM IN NAKUP RAČUNALNIKOV
Vrednost: 10.668 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm ima s podjetjem GC Leasing d.o.o. sklenjeno pogodbo o najemu prenosnih računalnikov za občinsko
upravo, serverja in skener v sprejemni pisarni za skeniranje prejete in odposlane pošte.

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 glede na sklenjene pogodbe.

B701 - NAKUP TISKALNIKOV
Vrednost: 1.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti in velikega števila tiskanja je potrebno planirati vsako leto zamenjavo enega tiskalnika v
občinski upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B702 - NAKUP DRUGE OPREME
Vrednost: 12.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se sredstva planirajo za nakup druge dotrajane opreme v upravi občine.

Občina ima s podjetjem GC Leasing d.o.o. sklenjeno pogodbo o najemu strežnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B710 - NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV
Vrednost: 1.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nakup novih računalniških programov, ki jih občinska uprava
potrebuje za svoje delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

B905 - PROJEKTNA DOKUM.ZA REGIONALNE PROJEKTE
Vrednost: 22.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za regionalne projekte.
Projektna dokumentacija se izdela v skladu z razvojnimi programi za vse investicijske projekte, za katere je v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Ur. l. RS št. 60/2009), potrebno izdelati dokumentacijo. Osnovni dokument za izvajanje investicijskih projektov, ki
so v načrtu razvojnih programov občine je najmanj DIIP iz IP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za projekte, ki jih ob prijavi na razpis potrdi občinski
svet. Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo 4 projektov za investicije. Predvidena je izdelava projektne
dokumentacije za nadaljevanje izgradnje kanaliazcijskega omrežja na območju občine Videm (Lancova vas, Sela,
Trnovec, Barislovci).

B9051 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RAZVOJNI PROGRAM
Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava 10 DIIP-ov za investicisjke projekte in 20skrajšanih DIIP-ov, katere zahteva Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št.
60/2009).

Prav tako je predvidena izdelava PGD za legalizacijo objekta v Varejah, projektov ze sekundarne kanalizacijske
priključke.

Na tej proračunski postavki se planira še izdelava Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode na območju občine Videm ter izvedbo osveščanja občanov in sicer za območje občine Videm, kjer ni mogoče
zgraditi kanalizacijskega omrežja in so predvidene individualne ČN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

G193 - KULTURNI DOM SELA
Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2018 predviden pričetek obnove kulturnega doma Sela z ureditvijo stropa.
Projekt se bo izvajal po fazah v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 272.376 €

R140 - STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT
Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za goriva in maziva za delovna sredstva za režijski obrat. Delovna
sredstva so: trije tovorni avti, trije kmetijski traktorji, mini bager, šest kosilnic, tri motorne žage, vidro plošča, valjar,
visokotlačni čistilni stroj ter drugi manjši delovni stroji.



Stran 58 od 178

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za traktorje in mini bager je potrebno zagotoviti za 2.400 delovnih ur goriva in maziva, prevoze 3 tovornih
avtomobilov za 1150 delovnih ur ter za 2300 ur delovanja manjših delovnih strojev.

Pri planiranju za leto 2018 se je proračunska postavka povišala za 791,00 EUR v primerjavi z letom 2017 na
doseženo realizacijo. Dobava doatnega tovornega vozila vozila, za potrebo RO.

R210 - TEKOČE VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL
Vrednost: 4.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vzdrževalna dela ki obsegajo: popravilo signalnega sistema, redni
servis, menjava pnevmatik, popravilo volanskega sistema, avtoličarska dela, popravilo manjših okvar, ter vsa ostala
redna vzdrževalna dela, letna pristojbina za registracije in zavarovanje treh poltovornih in tovornih vozil.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo in prerazporedijo na druge postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževalna dela obsegajo: redni servis 3x, redna vzdrževalna dela 3x, menjava pnevmatik 2x, zavarovanje 3x,
tehnični pregled 3x, ter druga dela.

R211 - TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN MINIBAGERJEV
Vrednost: 9.607 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vzdrževalna dela ki obsegajo: popravilo menjava pnevmatik na
zadnjem pogonu in prednjem pogonu traktorjev in popravilo ter redna vzdrževalna dela in servisi, letna pristojbina
za registracije in zavarovanje treh traktorjev in mini bagerja.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo in prerazporedijo na druge postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževalna dela obsegajo: redni servis 3x, redna vzdrževalna dela 3x, menjava pnevmatik 2x, zavarovanje 3x,
tehnični pregled 3x, pregled varstvo pri delu, ter druga dela.

R212 - TEKOČE VZDR.OSTALE KOM.OPREME
Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vzdrževalna dela ki obsegajo: manjša popravila na Sthil
kosilnicah, redni servisi na kosilnicah in vibro plošči, vzdrževanje valjarja, popravilo delovnih strojev in opreme ter
druga manjša popravila in dodatne opreme za stroje na elektro in na motorni pogon.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževalna dela obsegajo: popravila, nakup potrošnega materiala (svečke, glave za laks, laks, zaščitne maske,
servisi, opravljenje pregleda varstva pri delu, ter druga nepredvina dela in popravila.
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R43 - NABAVA OSTALE OPREME
Vrednost: 6.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za nabavo opreme, ki se bo izvršila z nabavo dodatne opreme za
delovne stroje, kakor tudi manjši delovni stroji in oprema, za omogočanje rednega delovanje režijskega obrata.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo in prerazporedijo na druge postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 se planira nakup ene naprave za obrezovanje vej ozirom traktorski priključek (mulčer-kladivar)
in prikolica za prevoz mini bagerja.

R601 - PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL
Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za pisarniški material, ki se uporablja za redno vzdrževanje in
delovanje upravnega dela režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Nabava materiala zajema; nabava papirja za tiskanje, nabava delovnih in potnih nalogov, nabavo planov del ter
drugi drobni material.

R602 - ZAŠČITNA SREDSTVA,OBLEKA,OBUTEV
Vrednost: 4.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za nakup zaščitnih oblek in sredstev (obutev, rokavice, čelade).
Nakup zaščitnih zaščitnih oblek in sredstev se planira za 9 zaposlenih oseb v režijskem obratu in 1 x za potrebe
dodatnega delavca-javna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Potrebno je zagotoviti zimsko in letno garnituro zaščitnih oblek za vsakega delavca.
- Delavska obleka 18 kompletov
- Delavski čevlji 18 parov
- Zaščitni jopiči 18 komadov
- Zaščitne rokavice 40 parov
- Zaščitne kape 18 komadov
- vodoodbojne obleke 7 kom - ter druga zaščitna
sredstva.

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka povišala za 510 evrov za nabavo zimskih bund in 9 x
zimskih delovnih oblek.

R603 - ENERGIJA,VODA,KOMUN.STOR.KOMUN
Vrednost: 4.743 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za stroške energije in komunalnih storitev ki zajemajo: vse stroške
komunalnih in drugih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški so sledeči; stroški energije - elektrike na sedežu režijskega obrata Tržec 47, plačilo komunalnih storitev -
plačilo odjema vode, odvoz smeti, stroški uporabe telefona in interneta, ter stroški uporabe in vzdrževanja naprav.

R605 - TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI
Vrednost: 4.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje ki zajema: redno vzdrževanje garažnih
prostorov, beljenje garažnih prostorov, ureditev ogrevanja v delavnici, vzdrževanje stojal in polic za orodje ter
manjša vzdrževalna dela na vseh objektih v režijskem obratu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju za leto 2018 se je proračunska postavka znižala.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 126.570 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in
varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi
občine Videm pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih
izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je
pomembno omeniti naslednje dokumente :

o Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
o Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 57/2009);

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

o zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti,
z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
o zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma
zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
o hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 126.570 €

Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim
mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi.
Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in
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učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine Videm ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi
in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

o zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti,
z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
o zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma
zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
o hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

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

o Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
o Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljna PGD;

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 2.730 €

Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih
pristojnosti lokalnih skupnosti. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi
nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, kar pomeni ogrožanje
varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko
strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice
nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak,
odvozom komunalnih odpadkov,telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom,
plačilno mrežo, ipd.
Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja
zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite
in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje
programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za
vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št.
51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št.
22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo
število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list
RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja),
Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina
in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Videm (Ur. list RS, št.
24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v
količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na
društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2009 opremo, ki smo jo nabavljali dali
društvom. Menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem
predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu
zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke
ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in
velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in
hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski
sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in
okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati
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bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se
dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štaba Civilne zaščite občine Videm, letnih programih s
področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in
pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na
občino Videm.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

K40 - OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA
Vrednost: 2.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračusnki postavki je predvideno plačilo zavarovanja za čoln, izobraževanje za člane štaba CZ in ostalih
stroškov v okviru proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 123.840 €

Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v
skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema
financiranja, in sicer za:
- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih društev.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006,
3/2007,9/2011 ),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999,
99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 22/99, 33/02),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Videm
- Načrt varstva pred požarom v občini Videm z dne marec 2009, novelacija 2015 Pogodba o opravljanju lokalne
javne gasilske službe v občini Videm.

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

- Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme
in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter
poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne
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gasilske enote v okviru JGS, s katero je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
- Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.
- nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje,organiziranje, upravljanje in operativno
izvajanje reševalnih dejavnosti).

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

- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih
veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS:
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE).
- Zdravstveno pregledati 120 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov,
ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev. Zaradi prenosa nalog zaščite, reševanja in
pomoči, je ukrep upravičen.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGD in tako zagotoviti opremo za vse člane PGD.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

J10 - REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE
Vrednost: 13.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe opravlja Gasilska zveza Videm organizacijske in
strokovne naloge za društva. Zato se ji za redno delovanje dodelijo sredstva, ki se nakazujejo kvartalno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na pogodbo, sklenjeno med občino in Gasilsko zvezo Videm.

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

Gasislke zvezi Videm se nakažejo sredstva za materialne stroške, za organizacijo prireditev v okviru zveze in za
opravljeno delo predstavnikom zveze. Za leto 2018 se postavka poveča za 1.600 eur za namen izobraževanja in dela
z gasilsko mladino, na podlagi sprejetega pravilnika.

Za leto 2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.

J11 - REDNO DELOV.GASILSKA DRUŠTVA
Vrednost: 46.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z pogodbo o opravljanju javne gasilske službe opravljajo gasilska društva naloge reševanje in gašenja ob
požarih, preventivne naloge, naloge zaščite in reševanja ob poplavah ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite
in reševanja občine. Občina pa se zavezuje sofinancirati dejavnost gasilske službe. V občini Videm delujejo štiri
prostovoljna gasilska društva, katerim se sredstva nakazujejo kvartalno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na sklenjeno pogodbo med občino, gasilskimo društvi Tržec, Videm, Sela in Leskovec ter
Gasilsko zvezo Videm.

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

Sredstva v skladu s sklenjeno pogodbo se nakažejo društvom za plačilo zavarovanj za avtomobile, za nabavo
gasilske reševalne opreme, za izobraževanja, usposabljanje operativnih članov v društvih.

Za leto 2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.

J116 - POPRAVILO HIDRANTOV IZ POŽARNEGA VARSTVA
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvideno nadaljevanje popravil hidrantnega omrežja na območju Občine Videm. Predvidena je
popravilo oz. zamenjava sedmih hidrantov na podlagi ogleda na terenu, kjer se je ugotovilo, da hidranti ne delujejo.
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Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračusnki postavki zmanjšajo zaradi prerazporeditve sredstev na druge
proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

J21 - POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI
Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Zakonom o izvrševanju proračuna RS za tekoče leto in sklepom
Vlade RS se občini Videm mesečno nakazujejo sredstva požarnega sklada. Iz tega konta se društvom in zvezi
nakažejo sredstva za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na sredstva proračuna RS iz Požarnega sklada.

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

Odobor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada sredstva predvidoma razdeli 2 krat letno. Sredstva se namenijo
društvom za sofinanciranje investicj v požarno varnost. O razdeltvi v štirih društvih odloča odbor. Odhdoki na
proračunski postavki so v enaki višini kot prihodki.

J4 - POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO
Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se v proračunu zagotovijo sredstva za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Leskovec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na potrjen plan Gasilske zveze Videm.

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

PGD Leskovec je v letu 2017 nabavilo gasilsko vozilo. Sofinanciranje nabave vozila se je pričelo izvajati v letu
2017 in se v letu 2018 zaključuje.

K42 - INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ
Vrednost: 10.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Štab CZ občine Videm na podlagi sklepov sprejetih na sejah nakaže sredstva gasilskim društvom in zvezi za nabavo
zaščitne in reševalne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Štab CZ Videm na podlagi sklepa razdeli sredstva gasilskim društvom v občini Videm za nabavo gasilske reševalne
opreme.

Na tej proračusnki postavki je predvideno nakazilo sredstev društvom za izobraževanje z področja zaščite in
reševanje in plačilo računov za izobraževanje članov štaba CZ.

Za leto 2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 1.930 €
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so vezani na državni nivo in zajemajo:

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (v nadaljevanju: nacionalni program) je
strateški dokument, ki obravnava nacionalno varnostno politiko in strokovno zahtevne ter varnostno najbolj
transparentne probleme na področju varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-22.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni cilj je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtne žrtve in
hudo telesno poškodovani udeleženci), ki ga bomo dosegli z učinkovitim izvajanjem ukrepov iz programa in z
zagotavljanjem politične volje in družbene podpore. Pri pripravi nacionalnega programa so sodelovali številni
strokovnjaki pristojnih vladnih in civilne družbe. Ti so glede na stanje v Evropski uniji in Sloveniji pretehtali
možnosti in izbrali najprimernejše ukrepe, ki bi jih bilo smiselno izvesti na področju človekovega ravnanja,
prometnega okolja, vozil in institucionalnega okolja.

Vizija nič je pozitiven in odgovoren odnos ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega sistema, ki so s svojim
celotnim delovanjem in ravnanjem dolžni preprečiti najhujše posledice prometnih nesreč ter zagotoviti varen
dolgoročni cilj: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Z moralnega vidika je to edini možni
dolgoročni cilj vseh humanih družb ter kot takšen jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in
udeležencev cestnoprometnega sistema. Vizija nič zato zahteva spremembo razmišljanja in ravnanja oblikovalcev
sistema, izvajalcev in prometnih udeležencev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 1.930 €

Opis glavnega programa

Glavni program policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati prometno varnost na področju celotne občine.

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

Približati se cilju viziji "0" pri prometni varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029002 - Notranja varnost
Vrednost: 1.930 €

Opis podprograma

Komisija sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja veliko aktivnosti, večina teh aktivnosti poteka v
okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene
rutice kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, priprava na izpite CPP, šolska prometna služba, Varna pot v šolo,
prostovoljna prometna služba itd.), programa prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Mladi v prometu, Bistro
glavo varuje čelada, Stopimo iz teme - Bodi preViden itd.),
programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.
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Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o voznikih
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/02) 2013-2022
- Občinski program varnosti občine Videm

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

- Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh, skrbeti za šibke udelence v cestnem prometu,
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

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

Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja
Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.
Kazalci so:
- Število prometnih nesreč
- Število preventivnih akcij

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

N2 - SVET ZA PREVENTIVO
Vrednost: 1.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za nakup literature za potrebe delovanje SPV. Predvideva se
oglaševanje storitev občinskega SPV in dela na terenu, predvsem ob začetku novega šolskega leta. Predvideva se
predstavitev varnostnih naprav ter ostalih naprav kot prikaz varnih poti za osnovno šolske otroke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US in 46/15) določa področje ureja natančnejše,
oziroma zavezuje samoupravne lokalne skupnosti k upoštevanju njegovih določb. Le z nadaljevanjem urejanja
površin za pešce in kolesarje, z nadaljevanjem uvajanja ukrepov za umirjanje prometa, s preurejanjem
nezavarovanih nivojskih prehodov in izboljšanju kvalitete lastnosti voznih površin občinskih cest, se bo stanje
prometne varnosti lahko izboljšalo.

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujejo z Javno agencijo RS za varnost prometa in
Ministrstvom za infrastrukturo.

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

Predvideva se pogostitev za člane, po varovanju šolskih poti ob koncu leta. Predvideva se predstavitev varnostnih
naprav, prikaz 1 igrice ter druge dejavnosti za osnovne šole ter redno delovanje komisije SPV. Hkrati se predvideva
nakup strokovne literature 40 kom. za 3 osnovne šole, ter nakup 500 kom. kresničk in 500 kom zaščitnih trakov, ter
druge opreme za zagotovitev varnosti na cestah.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Vrednost: 35.410 €
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja
Vrednost: 35.410 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti
Vrednost: 35.410 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

A33 - JAVNA DELA UPRAVA
Vrednost: 13.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana za izvajanje javnih del za dvanajst mesecev, za enega delavca z srednješolsko izobrazbo. S
strani Zavoda RS za zaposlovanje je bil objavljen razpis na katerem smo bili uspešno izbrani.

Tako je potrebno pri rebalansu št.1 za leto 2018 planirati sredstva za izplačilo plače in ostalih stroškov povezanih z
izvajajem javnih del.

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 272.376 €

A30 - JAVNA DELA REŽIJSKI
Vrednost: 22.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana za izvajanje javnih del za dvanajst mesecev, za dva delavca z osnovnošolsko izobrazbo. S
strani Zavoda RS za zaposlovanje je bil objavljen razpis na katerem smo bili uspešno izbrani.
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Tako je potrebno pri rebalansu št.1 za leto 2018 planirati sredstva za izplačilo plač in ostalih stroškov povezanih z
izvajajem javnih del.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 227.317 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kmetijstvo se mora prilagajati novim razmeram in nadaljnim spremembam v razvoju trga (tržni politiki),
povpraševanju in okusu potrošnika. Te spremembe bodo vplivale tudi na lokalna gospodarstva na podeželskih
območjih. Zato je osnovni cilj politike razvoja podeželja usmerjen k povrnitvi in krepitvi konkurenčnosti
podeželskih območij in tako posredno k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest na teh območjih.

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v
okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko
kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.
Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih
danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, Zakon o
zaščiti živali, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o spodbujanju
sladnega regionalnega razvoja, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Pravilnik o
pogojih za zavetišče za zapuščene živali, 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 222.317 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje
učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja
primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira
zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj
podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

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

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za
ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na
podeželju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 17.700 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

C1060001 - PETROVA DOMAČIJA
Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je predvideno v letu 2018 poplačilo stroškov za izvedeno sanacijo strehe in fasade na
Petrovi domačiji v Šturmovcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

M22 - AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm objavi na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS Javni razpis , na podlagi
katerega izvede postopek dodelitve sredstev upravičencem oz. tistim, ki izpolnjujejo pogoje (društva s področja
kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo). Upravičencem se izdajo sklepi o dodelitvi
sredstev in se v roku 8 dni od izdaje sklepa z njimi sklene pogodba o sofinanciranju.

Sofinancirajo se materialni stroški delovanja, vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva, prireditve (ki jih
izvaja društvo), izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 se v proračunu načrtuje 3.000,00 EUR.

M25 - OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO
Vrednost: 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za ukrepe za preprečevanje škod iz naravnih nesreč. Občina ima
vsako leto sklenjeno pogodbo z Letalskim centrom Maribor, kateri v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo
z letali. Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.



Stran 70 od 178

11029003 - Zemljiške operacije
Vrednost: 184.617 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M274 - KOMASACIJE VIDEM 3
Vrednost: 184.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za nadaljevanje izvedbe komasacij Videm 3. Komasacijsko
ombmočje Videm 3 je predvideno na površini cca 279 ha kmetijskih površin in sicer v k.o. Sela in Trnovec. V
predvidenem komasacijskem obmčju (obodu) je 874 parcel in 293 lastnikov. Pogoj za uvedbo postopka
komasacije je bilo soglasje lastnikov za 67% površin.

Občina Videm je v letu 2017 oddala prijavo na razpis AKTRP in pridobila pozitivno odločbo o sofinanciranju
celotnega projekta. Na projektu je upravičen strošek tudi DDV.

V letu 2017 je izveden razpis za izbiro izvajalca komasacijiskih del. Tako se v skladu z oddano prijavo v letu 2018
planirajo sredstva za izvedbo komasacije Videm 3.

Zaključek projekta je v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga
Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za
ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali
investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki
so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega
razpisa z nameni iz Pravilnika za o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja
podeželja v Občini Videm.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Videm,
Odlok o proračunu Občine Videm,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Videm,
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:
zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
spodbujanje trajnostnega razvojnega kmetijstva in gozdarstva,
razvijanje dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijska
gospodarstva.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci:
Naložbe v kmetijska gospodarstva v primarno proizvodnjo,
Posodabljanje kmetij,
Urejanje pašnikov,
Urejanje kmetijskih zemljišč,
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
Predelave in trženje kmetijskih proizvodov ter za dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev,
Nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
Zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih

dejavnosti,
Sofinanciranje programov dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno

dejavnostjo,

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M21 - KMETIJSTVO-PO RAZPISIH
Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme so namenjene primarni kmetijski proizvodnji. Pomoči " de
minimis" se dodeljujejo po splošnih pravilih za gospodarstvo in so namenjene dopolnilnim dejavnostim, predelavi in
trženju kmetijskih proizvodov, ter nekmetijskim dejavnostim na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji,
dejavnosti storitve oz. izdelki povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, ipd.).

Nove vsebine ukrepov pomoči občine na področju kmetijstva so naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, pomoč za zaokroževanje kmetijskih zemljišč, pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov, trženje proizvodov in storitev kmetijskih gospodarstev.

Na področju kmetijstva Občina Videm vsako leto razpiše Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči za
programe razvoja podeželja v Občini Videm. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih
in drugih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja po priglasitvah
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 je na proračunski postavki planiranih 20.000 € za katere se bo pripravil javni razpis na podlagi
pravilnika in potrditve sheme na pristojnem ministrstvu.
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Program kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost,
konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni
dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno
podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja
se izboljšuje kakovost življenja na podeželju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

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

Strukturne kmetijske izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in
zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga
kakovosti življenja na podeželju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se z aktivnostmi v okviru podprograma zagotavlja sofinanciranje zavetišča za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev zavetišča in oskrbe za zapuščene živali.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M26 - DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v skladu z zahtevami Zakona o zaščiti živali v letu 2018 izbrala najugodnejšega izvajalca, ki bo v Občini
Videm izvajal dejavnost oskrbe za zapuščene živali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

M261 - LOVSKA DRUŠTVA IZ KONCESIJE
Vrednost: 2.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina prejme sredstva s strani ministrstva iz plačila koncesij lovskih družin. Sprejet je Odlok o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi katerega po javnem razpisu za ta sredstva kandidirajo
lovske družine, ki delujejo na območju Občine Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

Vrednost: 970.816 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08
ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 ZCes-1 in 24/15 ZCestn)
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 uradno prečiščeno besedilo, 57/08 ZLDUVCP, 58/09,
36/10, 106/10 ZMV, 109/10 ZCes-1, 109/10 ZPrCP, 109/10 ZVoz in 39/11 ZJZ-E). Zakon o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07
ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)Zakon o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popr., 58/03 ZZK-1, 33/07 ZPNačrt, 108/09 ZGO-1C in
80/10 ZUPUDPP)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 ZJC-B, 93/05
ZVMS, 111/05 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17). Pravilnik o
rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št.38/16)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 970.816 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne
signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in
primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se
izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest skladno z Odlokom o zimski službi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 264.041 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje cest in druge komunalne
opreme, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, projekte in ureditev
grajenega javnega dobra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 ZUKN in
57/11 ORZGJS40),
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08
ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 ZCes-1 in 24/15 ZCestn),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 uradno prečiščeno besedilo, 57/08 ZLDUVCP, 58/09,
36/10, 106/10 ZMV, 109/10 ZCes-1, 109/10 ZPrCP, 109/10 ZVoz in 39/11 ZJZ-E), Zakon o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17), Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm - neuradno prečiščeno besedilo (2), Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 34/2011, 27/2012, 24/2015. Odloka o občinskih cestah, letnik 3, št. 3 z dne
27.11.1998

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo
ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega
prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

P01 - VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST PO KONCESIJI
Vrednost: 111.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za redno vzdrževanje lokalnih cest v sklopu koncesijske pogodbe,
da se zagotovi varen promet na njih in ohranjajo ali izboljšajoprometne, tehnične in varnostne lastnosti. Ceste in
okolje je treba zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z
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Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževanje občinskih cest v občini Videm izvaja
za sklop 1. Seznam cest za redni pregled in vzdrževanje sklop 1;

LOKALNE CESTE

zap.
št.

številka
ceste

številka
odseka

začetek
ceste
ali
odseka

potek ceste
ali odseka

konec
ceste ali
odseka

dolžina
ceste ali
odseka v
občini

[m]

namen
uporabe

1 165050 165051 456010 Apače -
Trnovec 328040 850 v

2 328040 328041 710 Ptuj - Marinja
vas 240060 10.115 v

3 328200 328201 710
Suha veja -
Videm pri
Ptuju

690 2.973 v

4 328240 328241 328200 Suha veja -
Tržec (ribnik) 690 2.110 v

5 456010 456011 690
Tržec (ribnik)
- Lancova vas
- Apače

165110 4.456 v

6 456210 456211 690
Videm -
Markovci
(jez)

328210 3.128 v

7 456250 456251 690
Leskovec -
M. Okič -
Cirkulane

692 1.892 v

8 456410 456411 690 Tržec -
Podlehnik 689 1.113 v

9 456460 456461 690

Zg. Leskovec
- Sp.
Gruškovje -
Podlehnik

456410 2.329 v

10 456480 456481 690 M. Varnica -
Kamen 457030 4.507 v

11 456500 456501 690
M. Varnica -
V. Varnica -
Sv. Avguštin

Sv.
Avguštin 4.355 v

SKUPAJ LC: 37.828 m

Vzdrževanje cest v sklopu 1 zajema pregled in vzdrževanje glavnih lokalnih cest.

Vzdrževanje cest v sklopu 2 pa zajema vzdrževanje manj pomembnih lokalnih cest in bolj pomembnih javnih poti
po potrebi oz. naročilu investitorja.
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1. Pregledniška služba

Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na jej, ter preverjati
(vizualni pregled) stanja vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na
cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in
opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v mesečnih poročilih posredovati
strokovni službi.
O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega
prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa
tudi policijo in inšpekcijo za ceste.
Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:
- Enkrat tedensko na lokalnih cestah med naselji (LC)
Na cestah nižjih kategorij in na cestah, ki so nekategorizirane le v omejenih časovnih obdobjih (npr. kolesarske poti,
turistične ceste, ceste, ki so v zimskem obdobju zaprte), pogostost pregledov določistrokovna služba glede na pomen
ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne razmere.
V obdobjih neugodnih vremenskih razmer (poplave) in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej
(plazovi), je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram.
Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti
elemente, ki so bistvenega pomena za funkcionalnost objekta in varnost prometa.
Dela preglednika :
- pregled cest
- izdelava poročil
- obveščanje vzdrževalca cest in dežurne službe o poškodbah in izrednih dogodkih na cestah
- obveščanje vzdrževalca ostalih uporabnikov cestnega prostora o poškodbah in izrednih dogodkih na njihovih
napravah
- krpanje udarnih jam s hladno maso
- zavarovanje okolice površine, ki se popravlja

2. Vzdrževanje prometnih površin Redno vzdrževanje
prometnih površin ki so sestavni del javne ceste obsega:
popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to
racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s
peskom, ter popravila drugih poškodb.
Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih
površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar
zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim
materialom.

2.1. Asfaltne površine
Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:
- začasna krpa
- trajna krpa - sanacije vezanih nosilnih in obrabnih slojev
- asfaltne prevleke - odstranitev obstoječega obrabnega sloja
- rezkanje obrabnega sloja
- asfaltne prevleke - nadgradnja obstoječega obrabnega sloja
- zalivanje reg in razpok
- sanacije nevezanih nosilnih slojev - tampona
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal

2.2. Makadamske površine
Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:
- dosipovanje udarnih jam na makadamu
- zagrebljevanje drobljenca na cestišču
- ročno popravljanje profila vozišča
- urejanje odvodnjavanja vode z vozišča
- sanacije tamponskih in ostalih nosilnih nevezanih slojev
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacije temeljnih tal
- dosipavanje obrabnega sloja
- strojno utrjevanje
- odstranjevanje blata ali nanosov

3. Vzdrževanje bankin
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora
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omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in
utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.
Izvedba del obsega:
- odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov
- zagrebljevanje bankin
- dosip kamnitih materialov na bankine
- strojno utrjevanje

4. Vzdrževanje odvodnjavanja cest (brez meteorne kanalizacije in naprav)
Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in
nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in
čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno
regulirano odvajanje vode.
Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti
Izvedba del obsega:
- strojno in ročno čiščenje
- visokotlačno čiščenje propustov
- manjša popravila in korekcije
- odstranjevanje nanosov

5. Vzdrževanje cestne opreme
Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočenanormalna
uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne
rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih
ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

6. Vzdrževanje brežin
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se
na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna
vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega
materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.
Izvedba del obsega košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije
Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da
stazagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih
objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve.
Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven
območja cestišča se kosi najmanj dvakrat letno. Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje grmovja in
vejevja in obsekovanje grmovja in vejevja.

8. Zagotavljanje preglednosti
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je
zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske
razmere zagotovljena največja možna preglednost.
Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje grmovja in vejevja in obsekovanje grmovja in vejevja.

9. Vzdrževanje cestnih objektov
Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko
negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.
Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo zlasti:
- čiščenje odtokov
- odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet
- popravilo poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin)
- čiščenje ležišč in diletacij
- manjša popravila poškodb konstrukcijskih delov in ograj
- visokotlačno čiščenje objektov
- izdelava zaščitnih premazov

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih,
določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije.

11. Intervencijski ukrepi
Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih
ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj
obvestiti strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet obvesti tudi policijo. Pri naravnih nesrečah, kot so
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neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na
zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na
cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje
materialne škode.
Če to ni mogoče je dolžan:
- Označiti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo
- Izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste
- Vzpostaviti prevoznost ceste, takoj ko je to možno.

Ocena stroškov za redno vzdrževanje po koncesiji, je povišana na osnovi ponudbe predračuna (OBR-II/4) z
upoštevano 2,5% revalorizacijo.

P03 - POSIPNI MATERIALI IN OPREMA ZA REDNO ZIMSKO
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za Zimsko službo ki obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za
omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi
zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s
Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) in Odlokom o zimski službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V sklop izvajanja zimske službe spada tudi izvedba posipavanja cest z mešanico soli in peska proti zmrzovanje in
preprečitvi poledice na cestiščih. Za to je potrebna letna količina pribižno 120 m3 peska in 1300 ton soli. Potrebna je
tudi cesta oprema snežni koli v skupni količini 500 kom z pripadajočo vertikalno prometno opremo.
Do povišanje sredstev glede na prejšnjo obdobje, prihaja zaradi modernizacije JP v asfaltno prevleko, kar pomeni,
da je potrebno zagotovite večje količine soli.

P04 - REDNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE JP - IZVAJALCI
Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za Zimsko službo ki obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za
omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je
zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s
Pravilnikom o rednem vzdrževanju cest (Uradni list RS, št. 38/16), pravilnik o načinu izvajanja zimske službe -1 na
območju občine Videm (Uradno glasilo, št. 48/2013. Pluženje cest se opravlja na podlagi Odloka o občinskih cestah,
letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998. Kateri določa način in izvedbo pluženja.. Pluženje cest se opravlja predvsem na
javnih poteh (JP) , ki so nižjega ranga po prioriteti. Seznam cest pluženja se izbere na podlagi Spremembi odloka o
kategorizaciji občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izvedbi Zimske službe sodeluje več izvajalcev v sklopu Režijskega obrata občine Videm.
Skupna dolžina cest za pluženje je 157.801 km javnih poti. Zimska služba se izvaja v okviru povprečnih zimskih
razmer, ki ustrezajo dolgoletnemu povprečju, kar pomeni 9 akcij čiščenja snega ) (ob povprečni debelini snega 10 -
15 cm) in 10 akcij posipanja proti poledici. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta
do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržuje v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni
program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem strokovni službi občine
Videm najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. Z izvedbenim programom zimske službe se določijo;
- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- razpored pripravljalnih del,
- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
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- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
- dežurstva, obveznost pristojnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske
službe.
Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
- pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in posipnih materialov
- opremo ceste (namestitev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in
ureditev za zaščito pred snežnimi zameti)
- usposabljanje in strokovno izobraževanje delavcev za dela zimske službe.
V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici.
Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter
druge lokalne razmere.
Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to
nevarnost opozarja ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na
vozišču.
Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalno potrebnih količinah. Za
posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin.
Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so
ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne
potrebe.
Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost
cestne mreže.

Načrt pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe.
Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, v nasprotnem je
dela treba izvesti ročno. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča. Po koncu zimskega
obdobja je potrebno s cest odstraniti začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo,
cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem času.
Dela pri izvajanju zimske službe so:
- pripravljenost dežurne službe in delovnih skupin
- vzdrževanje postavljene zimske opreme cest
- redno zagotavljanje materialov za posipanje v deponijah
- posipanje proti poledici
- preventivno posipanje
- pluženje snega
- odstranjevanje snega
- odvoz snega
- začasno krpanje

P05A1 - REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC
Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za večja vzdrževalna dela ki se na javnih cestah opravljajo v mejah
cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih
lastnosti. Obseg del se opravi predvsem zaradi nujnih sanacijsko vzdrževalnih del na javnih poteh in drugih cestah.
Izvedba večjih vzdrževalnih del
Večja vzdrževalna dela obsegajo:

- ojačanje voziščne konstrukcije
- obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev
- sanacije odvodnjavanja
- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta
Natančen spisek del po odsekih bo definiran z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest
po končani zimski službi.
Ravnanje z odpadnimi materiali
Izvajalec ravna z odpadnimi materiali v skladu s predpisi o varovanju okolja in Tehničnimi specifikacijami za
ponovno uporabo gradbenih materialov v cesto gradnji.
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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

Vzdrževanje krajevnih cest spada redno vzdrževanje krajevnih cest (KC) in javnih poti (JP) kot to določa Odlok o
občinskih cestah, Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998. Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm. Uradno glasilo slovenskih občin, št.
7/2012. ki v 7 členu obsega:

pregledniško službo,
redno vzdrževanje prometnih površin,
redno vzdrževanje bankin,
redno vzdrževanje odvodnjavanja,
redno vzdrževanje brežin,
redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
redno vzdrževanje vegetacije,
zagotavljanje preglednosti,
čiščenje cest in drugih prometnih površin,
redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih površinah,
nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
intervencijske ukrepe in
zimsko službo.

- SANACIJA ZEMELJSKIH ZDRSOV; po zimski sezoni se izvede sanacija zemeljskih zdrsov zaradi odjuge,
sanacije zemeljskih zdrsov zaradi močnega deževja.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE PREPUSTOV; izvede se redno vzdrževanje prepustov z strojnih in ročnim
čiščenjem, sanacijo manjših poškodb.

VZDRŽEVANJE PROMETNI POVRŠIN; dobava in prevozi različnim materialov za vzdrževanje občinskih cest in
bankin.

OSTALA VZDRŽEVALNA DELA; druga vzdrževalna dela se opravijo na podlagi pregledov cest in programov za
vzdrževanje s strani posameznih krajevnih skupnosti.

P05A2 - INVESTICIJSKO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC
Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za večja investicijsko vzdrževalna dela, ki se na lokalnih cestah
opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih
prometnih in varnostnih lastnostiIzvedba večjih vzdrževalnih del
Investicijska vzdrževalna dela obsegajo:

- dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije
- preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč
- posamezne korekcijske geometrijskih elementov ceste
- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta
Natančen spisek del po odsekih bo definiran z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest
po končani zimski službi.
Ravnanje z odpadnimi materiali
Izvajalec ravna z odpadnimi materiali v skladu s predpisi o varovanju okolja in Tehničnimi specifikacijami za
ponovno uporabo gradbenih materialov v cesto gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževanje krajevnih cest spada redno vzdrževanje krajevnih cest(KC) in javnih poti(JP) kot to določa Odlok o
občinskih cestah, Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998. Odlok o načinu opravljanja rednega
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vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm. Uradno glasilo slovenskih občin, št.
7/2012. Redno vzdrževanje se izvaja kot to določa 26. člen Odloka o občinskih cestah. Redno vzdrževanje se bo
izvedlo v naslednjem obsegu;

- dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije
- preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PREPUSTOV; izvede se redno vzdrževanje prepustov z strojnih in ročnim
čiščenjem, sanacijo večjih poškodb.

- UREDITVE ODVODNJAVANJA; izvedla se bo sanacija jarkov za odvodnjavanje z strojnim in ročnim čiščenje,
izvedla se bo sanacija cevnih prepustov ter ostala vzdrževalna dela na napravah in objektih za odvodnjavanje

P05A3 - IZVAJALSKA DELA ZA REDNO VZDRŽEVANJE LC
Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za večja vzdrževalna dela ki se na lokalnih cestah opravljajo v mejah
cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih
lastnosti. Obseg del se opravi predvsem zaradi nujnih sanacijsko vzdrževalnih del na javnih poteh in drugih cestah.
Izvedba večjih izvajalskih vzdrževalnih del
Izvajalska vzdrževalna dela obsegajo:

- ojačanje voziščne konstrukcije
- obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev
- sanacije odvodnjavanja
- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta
Natančen spisek del po odsekih bo definiran z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest
po končani zimski službi.
Ravnanje z odpadnimi materiali
Izvajalec ravna z odpadnimi materiali v skladu s predpisi o varovanju okolja in Tehničnimi specifikacijami za
ponovno uporabo gradbenih materialov v cesto gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževanje krajevnih cest spada redno vzdrževanje krajevnih cest(KC) in javnih poti(JP) kot to določa Odlok o
načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm. Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 7/2012.Odlok o občinskih cestah, Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne
27.11.1998

Zunanji izvajalci bodo izvajali tista dela, za ketera režijski obrat občine Videm, nima primernih strojev in naprav za
izvedbo redno vzdrževanje cest.

Redno vzdrževanje se bo izvedlo z zunanjimi izvajalci v naslednjem obsegu;

SANACIJA ASFALTNIH IN MAKEDAMSKIH CESTIŠČ; po zimski sezoni se izvede sanacija asfaltnih cestišč
zaradi odjuge, sanacije zemeljskih zdrsov zaradi močnega deževja. grediranje cest po neurjih, obnovitvena dela
zapuščenih cest.
UREDITVE ODVODNJAVANJA NA CESTIŠČIH; izvedla se bo sanacija jarkov za odvodnjavanje z strojnim in
ročnim čiščenje, izvedla se bo sanacija cevnih prepustov ter ostala vzdrževalna dela na napravah in objektih za
odvodnjavanje. OSTALA VZDRŽEVALNA DELA; druga vzdrževalna dela se opravijo
na podlagi pregledov cest in programov za vzdrževanje s strani posameznih krajevnih skupnosti, urejanje občinske
infrastrukture(mulčenje trave).

P05A4 - MATERIALI ZA REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC
Vrednost: 9.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za materiale ki se najavnih poteh in krajevnih cestah opravljajo v
mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in
varnostnih lastnosti. Obseg dobave materialov se opravi predvsem zaradi nujnih sanacijsko vzdrževalnih del na
javnih poteh in drugih cestah.
Izvedba večjih izvajalskih vzdrževalnih del
Izvajalska vzdrževalna dela obsegajo:

- ojačanje voziščne konstrukcije
- obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev
- sanacije odvodnjavanja
- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Dobava materialov za vzdrževanje krajevnih cest spada redno vzdrževanje krajevnih cest(KC) kot to določa Odlok
o občinskih cestah, Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998. Odlok o načinu opravljanja
rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm. Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 7/2012. Redno vzdrževanje se izvaja kot to določa 7. člen Odloka o občinskih cestah. Dobava materialov
za redno vzdrževanje se bo izvedlo v naslednjem obsegu;

SANACIJA ASFALTNIH IN MAKEDAMSKIH CESTIŠČ; po zimski sezoni se izvede sanacija asfaltnih cestišč
zaradi odjuge, sanacije zemeljskih zdrsov zaradi močnega deževja, dosipavanje in navoz materiala po
neurju. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ASFALTNIH VOZIŠČ; izvede se
redno vzdrževanje asfaltnih vozišč z strojnih in ročnim čiščenjem, sanacijo manjših poškodb.
UREDITVE ODVODNJAVANJA NA CESTIŠČIH; izvedla se bo sanacija jarkov za odvodnjavanje z strojnim in
ročnim čiščenje, izvedla se bo sanacija cevnih prepustov ter ostala vzdrževalna dela na napravah in objektih za
odvodnjavanje . OSTALA VZDRŽEVALNA DELA; druga vzdrževalna dela se opravijo na
podlagi pregledov cest in programov za vzdrževanje s strani posameznih krajevnih skupnosti.

P05A5 - OPREMA ZA REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC
Vrednost: 10.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za cetno opremo, ki se na JP in KC opravljajo v mejah cestnega
sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.
Obseg del se opravi predvsem zaradi nujnih sanacijsko vzdrževalnih del na javnih poteh in drugih cestah.
Izvedba večjih izvajalskih vzdrževalnih del
Izvajalska vzdrževalna dela obsegajo:

- nabava vertikalne cestne signalizacije
- nabava druge opreme za cestno infrastrukturo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvajalska vzdrževalna dela obsegajo v skladu Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17).

- nabava vertikalne cestne signalizacije
- nabava druge opreme za cestno infrastrukturo - predvidena nabava 1 x
radarska tabla "vi vozite"
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P05B - GRAMOZIR.KC IN SOF.OBČANOM IZ KAMNOLOMO
POLJČANE

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za skupno vzdrževanje krajevnih cest kamor spada redno
vzdrževanje LC in JP kot to določa Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v občini Videm. Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012. Odlok o občinskih cestah, Uradne
objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Redno vzdrževanje se bo izvedlo v naslednjem obsegu;
- sofinanciranje občanom za dobavo gramoza iz kamnoloma Poljčane ali gramozne jame Pleterje po 30 kamionov
polčanarja in 30 kamionov mletega asfalta.
Sofinanciranje gramoza se izvaja predvsem za ceste, ki so krajevnega značaja - javne poti do posameznih hiš,
dovozne poti. Sofinanciranje se izvaja po načelu 50:50, kar pomeni da občina sofinancira 50% stroškov, občani pa
preostalih 50%. Strošek 1 kamiona poljčanarja ali mletega asfalta (cca 15 ton).

P05C2 - VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH MAKADAMSKIH CEST
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za skupno vzdrževanje krajevnih cest kamor spada redno
vzdrževanje kot to določa Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v občini Videm. Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012. Odlok o občinskih cestah, Uradne
objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževanje krajevnih cest spada redno vzdrževanje krajevnih cest (KC) kot to določa Odlok o občinskih cestah,
Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998. Redno vzdrževanje se izvaja kot to določa 26. člen.
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm.
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012. ki v 7 členu obsega:

pregledniško službo,
redno vzdrževanje prometnih površin,
redno vzdrževanje bankin,
redno vzdrževanje odvodnjavanja,
redno vzdrževanje brežin,
redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
redno vzdrževanje vegetacije,
zagotavljanje preglednosti,
čiščenje cest in drugih prometnih površin,
redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih površinah,
nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
intervencijske ukrepe in
zimsko službo.

- popravila voziščne konstrukcije
- sanacije poškodb na vozišnih konstrukcijah
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P05D - VZDRŽEVANJE BREŽIN IN VAROVALNEGA PASA OBČ.CEST
Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vzdrževanje krajevnih cest kamor spada redno vzdrževanje LC
in JP kot to določa Odlok o občinskih cestah, Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998.
Redno vzdrževanje se izvaja kot to določa 26. člen Odloka o občinskih cestah. Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Videm. Uradno glasilo slovenskih občin, št.
7/2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Redno vzdrževanje se bo izvedlo na LC skupno 37.828 km in JP skupno 157,801km v naslednjem obsegu;
- KOŠNJA TRAVE; izvedla se bo strojna košnja trave ob vseh glavnih krajevnih cestah v poletni sezoni, ročna
košnja trave v varovalnem pasu vertikalne prometne signalizacije, ročna košnja trave ob večjih prometnih
infrastrukturnih objektih - mostovi, prepusti, ograje, ter ostalih objektih. Dela se izvajajo v vseh KS glede na potrebe
in plane KS.
- OBSEKOVANJE RASTLINJA; izvede se obsekovanje rastlinja - rezanje vej, na krajevnih in drugih cestah,
predvsem makadamskih cestah kjer to moti varovalni pas. Obsekovanje se izvede tudi v cestnih krivinah, kjer je
ovirano polje preglednosti (pregledna berma). Dela se izvajajo v vseh KS glede na potrebe in plane KS.

- UREJANJE BREŽIN; izvedla se bo urejanje brežin ob vseh glavnih krajevnih cestah , ročna čiščenje brežin v
varovalnem pasu, urejanje brežin ob večjih prometnih infrastrukturnih objektih - mostovi, prepusti, ograje, ter
ostalih objektih. Dela se izvajajo v vseh KS glede na potrebe in plane KS.

P06 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest kjer se opravlja enkrat letno po planu
Zavoda za gozdove, katerega podajo v poletnih mesecih. Način in vrsto vzdrževanja poda Zavod za gozdove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obseg del se določi na podlagi plana del za vzdrževanje 1-2 gozdne poti v predvideni dolžini 2 km oz. v skladu s
sredstvi v sklednjeni pogodbi med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktoratom za gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo ter občino. Gre za namenska sredstva, ki so med prihodki v proračunu občine.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 595.205 €

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko gradnjo občinskih cest, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne
modernizacije, pripravo dokumentacije, študije, projekte in ureditev dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06)
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)
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Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/2003 popr.)
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 128/01)
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05)

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje izvedbe investicij, da je omogočen varen promet, da se izboljšajo
prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter
ureja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja gradnje občinske cestne infrastrukture.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

C1000301 - IZGRADNJA CESTE DO TOPOLOVEC BLAŽA - LJUBSTAVA
Vrednost: 14.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2018 predvidena ureditev odseka ceste smer Topolovec v Ljubstavi na območju
KS Videm v dolžini cca 100 m.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C2060101 - IZGRADNJA CESTE "ŠRAJSKA GRABA"
Vrednost: 91.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2018 predvidena modernizacija in rekonstrukcija javne poti - odsek Šrajska
graba v KS Leskovec.

V skladu z ZJN-3 bo potrebno za izvedbo investicije izvesti javni razpis za izbiro izvajalca del in pri gradnji v
skladu z ZGO zagotoviti nadzor.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C2060102 - ASFALTIRANJE CESTE BELAVŠEK-BLAŽEVA KAPELA
Vrednost: 9.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2018 predvideno asfalitranje odseka ceste v naselju Belavšek - Blaževa kapela
v dolžini cca 100 m.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.
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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

C2060103 - JP 956341 - SKORIŠNJAK
Vrednost: 10.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2018 predvidena modernizacija in rekonstrukcija cestnega odseka v naselju
Skorišnjak v dolžini cca 100 m.

V skladu z ZJN-3 je potrebno izbrati izvajalca del.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C3000101 - CESTA RODNI VRH
Vrednost: 101.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2018 je predvidena preplastitev cestnega odseka smer Rodni Vrh v KS Dolena.

V skladu z ZJN-3 bo izbran izvajalec del, pri izvedbi projekta je potrebno zagotoviti še sredstva za izvajanje nadzora
v skladu z ZGO.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C4000101 - CESTA TRNEK
Vrednost: 22.852 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2018 predvidena modernizacija cestnega odseka "Trnek" v naselju Jurovci v KS
Tržec. Izvede se asfaltiranje makadamskega dela vozišča.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C5000201 - JP POBREŽJE HŠ 148 E
Vrednost: 16.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2018 predvidena ureditev nove trase ceste v naselju Pobrežje odsek "Satler". V
letu 2017 je na navedem odseku zgrajena kanalizacija. V letu 2018 je predvideno asfaltiranje nove trase ceste.

V skladu z ZJN-3 je potrebno izbrati izvajalca del in zagotoviti nadzor pri izvedbi investicije v skaldu z ZGO.

Z rebalansom št. 2 se sredstva zmanjšajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.
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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

C5000202 - JP 956106 POBREŽJE
Vrednost: 8.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvidena v letu 2018 preplastitev cestnega odseka "Miral - Letonja" v Pobrežju v
dolžini cca 200 m.

Z rebalansom št. 2 se sredstva zmanjšajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C6000202 - PREPLASTITEV JP 956165 - DRAVCI
Vrednost: 18.342 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena sredstva za preplastitev JP 956165 v naselju Dravci.

V skladu z ZJN-3 je potrebno izvesti izbiro izvajalca del in zagotoviti nadzor pri izvajanju del v skladu z ZGO.

Z rebalansom št. 2 se sredstva zmanjšajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C8000201 - CESTA - JP 956074
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena sredstva za ureditev dela ceste JP 956074 v naselju Tržec (odcep
Hliš, Vidovič, Kelc). Navedeni odsek se ureja po odmeri ceste v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C8060100 - AVTOBUSNA POSTAJA LANCOVA VAS
Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena sredstva za ureditev avtobusnega postajališča v zgornjem delu
naselja Lancova vas, kjer poteka nova lokalna cesta. Obstoječe avtobusno postajališče pri kapelci pa se ukine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C9000110 - LC 456211 VIDEM - MARKOVCI
Vrednost: 71.882 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za dokončanje modernizacije ceste Videm - Markovci.
Predvidena je ražširitev cestišča z preplastitvijo. Za izvajanje del je potrebno v skladu z ZGO zagotoviti tudi
sredstva za nadzor pri izvajanju del.

Sredstva v višini 30.000 eur so v rebalansu št. 1, predvidena kot prihodek DEM.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C9000146 - CESTA MAJSKI VRH - JURCA - KIRBIŠ
Vrednost: 38.193 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena sredstva za modernizacijo in rekonstrukcijo cestnega odseka v
naselju Majski Vrh - KS Tržec odsek Kirbiš - Jurca. Predvidena je modernizacija strmega odseka ceste v dolžini cca
300 m.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C9000173 - JP Z PLOČNIKOM ČRNILA - MIRAL
Vrednost: 109.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je predvidena izgradnja pločnika v naselju Videm v dolžini cca 280 m z ureditvijo jave
poti. Predvidena je izvedba razširitve cestišča in preplastitev.

Za izdvedo del je potrebno zagotoviti nazdor in izvajalca izbrati v skladu z ZJN-3.

Z rebalansom št. 2 se sredstva povečajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C9000174 - KOLESARKSE POTI
Vrednost: 55.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se z proračunom za leto 2018 predvidijo sredstva za izvedbo projekta za ureditev
lokalne ceste Videm - Dravinsjki Vrh - Majski Vrh-Podlehnik v dolžini cca 1282 m.
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Občina je z projektom Kolesarski park "Halo si za bike" prijavljena na razpis Interreg Slovenija - Hrvaška.
Trajanje projekta je predvideno od 2017-2019.
Predvidena višina sofinanciranja projekta je 85 % upravičenih stroškov.

Izvajanje projekta je odvisno od uspešne prijave na razpis, katera je v letu 2017 oddana in še pri pripravi proračuna
ni znanega rezulata razpisa.

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo ker je predviden začetek projetka konec leta 2018 in se bo nadaljeval
v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C9000185 - PREPLASTITEV POBREŽJE DO SELINŠEK
Vrednost: 14.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2018 predvidena sredstva za preplastitev javne poti v naselju Pobrežje v dolžini
cca 200 m in sicer od odcepa lokalne ceste v Pobrežju (avtobusna postaja) do Selinšeka.

Z rebalansom št. 2 se sredstva zmanjšajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 4.008 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje banke cestnih podatkov in nadgradnjo informacijskega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08
ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 ZCes-1 in 24/15 ZCestn),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 uradno prečiščeno besedilo, 57/08 ZLDUVCP, 58/09,
36/10, 106/10 ZMV, 109/10 ZCes-1, 109/10 ZPrCP, 109/10 ZVoz in 39/11 ZJZ-E), Zakon o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17), Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),
Odloka o občinskih cestah, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998.

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje informacijskega sistema povezava z Ministrstvom
za promet, Direkcijo za ceste, poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave
podatkov in vzpostavitev
sistema za vodenje prometa.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja programa Banka cestnih podatkov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €
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B712 - BANKA CESTNIH PODATKOV
Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za Banko cestnih podatkov ki je podatkovna baza občinskih cest,
katera zajema lokalne ceste in javne poti. Banko cestnih podatkov je potrebno redno ažurirati in vzdrževati. Zato so
potrebna naslednja vzdrževalna dela;

Vzdrževalna dela se delijo na splošna vzdrževalna dela in vzdrževalna dela po naročilu. Splošna vzdrževalna dela so
neposredno vezana na vzdrževanje občinske banke cestnih podatkov, medtem ko vzdrževalna dela po naročilu,
predstavljajo dela, ki so potrebna za kvalitetno vodenje podatkov o občinskih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Splošna vzdrževalna dela so:
" usklajevanje občinske banke cestnih podatkov z Direkcijo RS za infrastrukturo;
" redni prenosi občinske banke cestnih podatkov na Direkcijo RS za infrastrukturo;
" usklajevanje občinske banke cestnih podatkov s podatki sosednjih občin;
" strokovna pomoč naročniku pri uporabi informacijskega sistema banke cestnih podatkov (telefonska ali preko
elektronske pošte);
" vzdrževanje varnostnih kopij banke cestnih podatkov;
" inštalacija najnovejših podatkov banke cestnih podatkov na občinski računalnik (enkrat letno).

Vzdrževalna dela po naročilu so:
" vodenje sprememb in dopolnitev podatkov o občinskih javnih cestah;
" ažuriranje odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v skladu s spremembami podatkov o javnih cestah;
" nova ali dodatna izmera občinskih javnih cest;
" prenos novih podatkov o občinskih javnih cestah v programski paket "Banka cestnih podatkov";
" ažuriranje geoinformacijske baze podatkov o občinskih javnih cestah;
" izdelava katastrov, vezanih na prometno omrežje;
" posredovanje sprememb katastra GJI na GURS;
" ažuriranje kartografskega gradiva;
" izris VC-2 obrazcev;
" izris CO-1 obrazcev;
" izris digitalnih kart;
" druga dela, vezana na podatke občinskega cestnega omrežja.

B716 - UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je planirana za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018. Sredstav se bodo namenila za dobavo in
urejanje dodatnih javnih plakatnih mest, ki bodo nameščene v času lokalnih volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 272.376 €

R23 - TEKOČE VZDRŽ.AVTOBUSNIH POSTAJ
Vrednost: 1.908 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč ki zajema: manjša
vzdrževalna dela na objektih nadstrešnic kot so, pleskanje lesenih nadstrešnic, popravilo in menjava lesenih delov,
popravilo nosilnih konstrukcij, ureditev streh in popravilo strešne kritine, menjava poškodovanih in dotrajanih delov



Stran 91 od 178

na nadstrešnicah, čiščenje in pobiranje smeti, ter druga vzdrževalna dela ter zavarovanja vseh avtobusnih postajališč
na območju Občine Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Avtobusna postajališča (v nadaljevanju AP) se nahajajo po naslednjih lokacijah: KS Videm pri Ptuju-2AP, KS
Lancova vas -1AP, KS Dolena -1AP, KS Leskovec-5AP, KS Tržec-1AP, KS Soviče-Vareja-Dravci - 2AP, KS Sela-
1AP, KS Pobrežje-2AP.

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 107.562 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, zavarovanje naprav proti poškodbam in plačilo tokovine za
javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 ZUKN in
57/11 ORZGJS40),
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08
ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 ZCes-1 in 24/15 ZCestn),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 uradno prečiščeno besedilo, 57/08 ZLDUVCP, 58/09,
36/10, 106/10 ZMV, 109/10 ZCes-1, 109/10 ZPrCP, 109/10 ZVoz in 39/11 ZJZ-E), Zakon o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17), Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm - neuradno prečiščeno besedilo (2), Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 34/2011, 27/2012, 24/2015. Odloka o občinskih cestah, letnik 3, št. 3 z dne
27.11.1998

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

C5030301 - JR POBREŽJE HŠ 148 E
Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je v letu 2018 predvidena ureditev javne razsvetljave na novem odseku ceste v naselju
Pobrežje - smer Satler. Predvidene so tri nove svetilke.

Z rebalansom št. 2 se sredstva zmanjšajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.



Stran 92 od 178

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

C8030001 - JAVNA RAZSVETLJAVA OB POLSKAVI - LANCOVA VAS
Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračusnki postavki so v letu 2018 predvidena sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v naselju Lancova vas
ob Polskavi. Predvidena je postavitev 5 luči.

Z rebalansom št. 2 se sredstva zmanjšajo zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

H738 - IGRIŠČE VIDEM KABLOVOD
Vrednost: 20.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom št. 2 se na proračunski postavki zagotovijo sredstva za izvedbo kabliranja elektro voda od
transformatorske postaje v Vidmu, mimo čistilne naprave do pomožnega nogometnega igrišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

M80 - STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV.
Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za
delovanje javne razsvetljave, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov. Poraba električne
energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobne cestno prometne signalizacije in osvetlitve
drugih objektov vsako leto večja. Zmanjševanje porabe dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem
varčnejših svetilk, vendar je zaradi naraščanja cene električne energije in omrežnine strošek za tokovino iz leta v
leto večji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški energije zajemajo porabo energije z 680 cestnimi in drugimi svetilkami na območju 8 krajevnih skupnostih.

M81 - TEKOČE VZDRŽEVANJE JR
Vrednost: 13.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke predstavlja predvsem povečanja števila odjemnih mest ter dotrajanosti obstoječe JR.
- Naprave in oprema za razsvetljavo javnih cest in ulic
- Naprave in oprema za razsvetljavo javnih površin, namenjenih pešcem
- osvetlitve objektov, ki so v pristojnosti občine Videm (sakralni objekti, drugi objekti,)
- planiranje vzdrževalnih del
- načrtovanje razvoja naprav in opreme za javno razsvetljavo in vodenje
objektov
Vzdrževanje naprav in opreme javne razsvetljave obsega:
A) Redna vzdrževalna dela
B) Intervencijske posege
C) Zagotavljanje varnosti naprav in opreme
D) Organizacijske zahteve
A) Redna vzdrževalna dela:
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Namen rednega vzdrževanja naprav in opreme je zagotavljanje:
a) delovanja naprav in opreme
b) zagotavljanje varnosti naprav in opreme
c) zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti v celotnem življenjskem obdobju naprav in opreme, (to
pomeni, da je potrebno z vzdrževanjem zagotoviti, da naprave in oprema izpolnjujejo zahtevane parametre)
Redna vzdrževalna dela obsegajo:
- redni nadzor stanja naprav in opreme
- nadzor stanja naprav in opreme se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v
določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
odpravo manjših napak kot so:
- zamenjava pregorelih sijalk in žarnic
- popravilo predspojnih naprav
- popravilo ožičenja
- zamenjava varovalnih elementov
- zamenjava zaščitnega stekla
- popravilo mehanskih pritrditev
- kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev
- popravilo oškodovanih kablov
- čiščenje zaščitnih stekel svetilk
- čiščenje /popravilo zrcalnih sistemov
- skupinsko zamenjavo sijalk na področjih, kjer je to ekonomsko opravičeno
- vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav
- vzdrževanje omrežja
- kontrola in antikorozijska zaščita drogov
- kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
- izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev
- izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka
- izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti
- čiščenje svetilk
V okviru vzdrževalnih del bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje),
prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, izgradnaja nove napeljave za
JR, posnetke tras, izdelavo izvršilne dokumentacije in meritve na omrežju.

B) Zagotavljanje delovanja naprav in opreme:
Zagotoviti je potrebno delovanje vseh svetilk javne razsvetljave, nameščenih na področju občine Videm.
Pregledniška služba
Naloga servisnih ekip je tudi opravljanje pregledniške službe, to pomeni spremljanje stanja naprav in opreme v
določenih časovnih obdobjih na posameznih področjih glede na zadolžitev.
Pregled zajema:
- kontrolo delovanja naprav in opreme
- kontrolo mehanskih lastnosti naprav in opreme
a) korozija
b) usmeritev svetilke
c) stanje reflektorja
d) stanje zaščitnega stekla
e) nagnjen drog
f) poškodovan drog
- kontrolo zaščite pred slučajnim dotikom z deli pod napetostjo (stanje zaščitnih vratic droga)
- kontrolo nepooblaščenih posegov (plakatiranje, nepooblaščeni priklopi na napajanje, nameščanje tabel na drogove)
- naloga servisnih ekip je tudi spremljanje nameščanja tujih svetlobnih virov, ki povzročajo moteče bleščanje za
promet
Ugotovljene manjše napake pri pregledih je potrebno odpraviti takoj. Na podlagi pregledov je potrebno redno
spremljati potrebe po večjih vzdrževalnih delih na napravah in opremi.
C) Intervencijski pregledi
Med intervencijske posege spada odprava nujnih napak kot so:
- izpad razsvetljave na večjem področju ali na celotni cesti ali ulici
- odprava posledic prometnih nezgod
- odprava posledic naravnih ujm, oz. omilitev nevarnosti zaradi naravnih ujm.
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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

Pregled naprav in opreme ter del na področju občine Videm za skupno 680 svetilkami in 40 odjemnih mest po vseh
8 KS v občinui Videm.

M828 - NAČRT ZA ENERGETSKO REKONSTRUKCIJO JAVNE
RAZSVETLJAVE

Vrednost: 23.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke predstavlja izdelavo načrta energetske rekonstrukcije javne razsvetljave. Z načrtom bo občina
prešla v rekonstrukcijo sistema javne razsvetljave s katero bo dosegel pozitivne cilje v smislu:

- skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja

-zamenjava potratnih z varčnimi svetilkami

-prenovo prižigališč

-vzpostavitev energetskaga knjigovodstva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Z načrtom se bo izvedlo popis vseh svetilk po vrstah in močeh, popis in poslokava prižigališč, predlog zamenjave
svetilk in prižigališč, izračuni s prihranki, investicijami in obratovalnih stroških za celotem sistem javne razsvetljave
na območju občine Videm.

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 14.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja gospodarstva je cilj Občine Videm: skladnejši regionalen razvoj, spodbujanje podjetniškega
razvoja in konkurenčnosti, spodbujanje razvoja turizma, povezovanje gospodarstva in inštitucij znanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS,
Zakon o izvrševanju proračuna,
Statut Občine Videm,
Proračunu Občine Videm.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Splošne storitve v kmetijstvu

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna
infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z
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znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na
področju inovacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Občini Videm so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa
organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Občine Videm.

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje
produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja
podjetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Občina v okviru svojih proračunskih zmožnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva in turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS,
Zakon o izvrševanju proračuna,
Statut Občine Videm,
Proračunu Občine Videm.

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

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Občini Videm so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa
organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Občine Videm.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M32 - OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov, ki nastanejo za organizacijo DNEVA OBRTNIKOV v
mesecu decembru. Na prireditev se povabi vse obrtnike in podjetnike na območju Občine Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 13.700 €
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Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 6.600 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M42 - OSTALI STROŠKI - TURIZEM
Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima sklenjeno pogodbo o najemu kleti z Minoritskim samostanom sv. Vida in pogodbo o sofinanciranju
delovanja RDO z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Proračunska postavka se v letu 2018 planira v skladu s sklenjenima pogodbama.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 7.100 €

Opis podprograma

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, v konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu
izobrazbene ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu razvoju,
povečanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete in povečanju prepoznavnosti
Slovenije v mednarodnem prostoru.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Zakon o izvrševanju proračuna,
Statut Občine Videm,
Proračunu Občine Videm.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M40 - IZVEDBA MARTINOVANJA
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo tradicionalne prireditve Martinovanje na območju Občine
Videm. Vsako leto se organizira osrednja prireditev in prireditve po drugih krajih v občini, katerim se omogoči
medijsko oglaševanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

M45 - DELOVANJE DRUŠTEV
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm objavi na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS Javni razpis , na podlagi
katerega izvede postopek dodelitve sredstev upravičencem oz. tistim, ki izpolnjujejo pogoje (društva s področja
turizma, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo). Upravičencem se izdajo sklepi o dodelitvi
sredstev in se v roku 8 dni od izdaje sklepa z njimi sklene pogodba o sofinanciranju.

Sofinancirajo se materialni stroški delovanja, vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva, prireditve (ki jih
izvaja društvo), izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2018 načrtujemo za ta namen 3.000,00 EUR.

M451 - TURISTIČNO ZVEZA VIDEM
Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm podpira aktivnosti turističnih društev. Za lažjo koordinacijo dela med turističnimi društvi občina
strmi za vključevanje društev v turistično zvezo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 1.441.649 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem
zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja
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kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov,
nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega
programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
Trajnostna raba naravnih virov. Opuščanje uporabe nevarnih snovi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja.
Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 1.421.349 €

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 onesnaževanje okolja predvsem
zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad
posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad
rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih
ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje
posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje
uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo
obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu z cilji programa se bo izvajal
monitoring okolja tj. spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi
povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje 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 izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje
njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja
bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter
zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti,
merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja 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: 11.640 €
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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, 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, 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 obremenjevanje s
hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali
območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v
okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri
prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Cero Gajke Ptuj, skladnost z
zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim
manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko
zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost občinskega proračuna v najmanjši
možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma
uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine
odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene
bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe)
ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi
zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo
zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki
urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo
aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih
odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M90 - KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA
Vrednost: 3.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za dejavnost odvoza nepravilno zbranih kosovnih odpadkov na
divjih in drugih odlagališčih. Dodaten odvoz se izvaja s strani režijskega obrata občine Videm, prevzem pa opravlja
podjetje Javne službe Ptuj, kot to določa odlok o gospodarski javni službi. Izvajanje odvoza pomeni dopolnilo
dejavnost k rednemu odvozu pravilno zbranih ločenih frakcijah in pomeni izboljšanje kakovosti zbiranja ločenih
odpadkov v strjenih naseljih, kakor tudi v sistemu razpršene poselitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zbiranje in odvoz se vrši 2-4 krat mesečno kar pomeni najmanj 30 odvozov. Stroški varirajo glede količine odvoza
odpadkov. V primerjavi z letom 2017 se v letu 2018 predvidevajo višji stroški zaradi dodatnih odvozov in večje
količine zbranih kosovnih odpadkov izven zbirnih mest.

M91 - DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA
Vrednost: 7.211 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za izvedbo Čistilne akcije po celotnem območju občine. Čistilna
akcija se izvede po krajevnih skupnostih, katere organizirajo čiščenje s pomočjo občanov na rečnih obrežjih in ob
glavnih cestah v občini Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se zagotovijo za reprezentanco in izvedbo akcije za 8 KS. Pri planiranju za leto 2018 se je proračunska
postavka povišala zaradi odvoza novih 12 dodatnih odjemnih mest.

M93 - DEPONIJA GAJKE
Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za sredstva od pobrane takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov. Zavezanec za pobiranje takse Čisto mesto Ptuj d.d. pobira takso, vodi evidence, obračunava in
po plačani realizaciji nakazuje občini Videm, katera pa navedeno takso posreduje občini investitorki - občini Ptuj,
katera se vlaga v Center za ravnanje z odpadki Gajke .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Taksa za obremenjevanje se razdeli na 12 mesecev.

M95 - NAJEMNINA ZBIRNI CENTER ZA SKLAD MO PTUJ
Vrednost: 825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogodbe o opremi in upravljanju zbirnega centra štrevilka 1/2014, z dne 3.10.2014 med podjetjem Čisto
mesto in občino Videm ter Pogodbi o medsebojnih obveznosti pri izvajanju obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb ravnanja z odpadki in nadgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke z dne 14.9.2011 št. 430-
23/2011 se zagotovi izvajanje pogodbenih obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški se zagotovijo za najemnino zbirnega centra za sklad MO Ptuj za 12 mesecev.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 1.409.709 €

Opis podprograma

Po zakonu o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93) je občina Videm na svojem območju zadolžena za
oskrbo s pitno vodo in odvod odpadnih voda. Obe komunalni dejavnosti je občina Videm pravno regulirala z
Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Videm (Ur.l RS št. 21/2001). Pojem odvajanje odpadnih voda
obsega zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda gospodinjstev, gospodarstev in drugih porabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah (UR L. RS št. 32/93 in spremembe)
- Zakon o vodah (UR L. RS št. 41/04)
- Zakon o varstvu okolja (UR. L. RS št. 41/04)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj komunalne politike na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture
na področju občine, ki bo navezana na centralno čistilno napravo. S takšno usmeritvijo se prizadeva čimprej
zagotoviti ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih
vodotokov in podtalnice), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno-sanitarno varnost.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

N412 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v okviru rednega vzdrževanja predvideno letno delovanje kanalizacijskega sistema v
naseljih Pobrežje,Videm pri Ptuju, Dravinjski Vrh v celotni dolžini izgrajenega kanalizacijskega sistema s
pripadajočimi črpališči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na proračunski postavki so zajeti stroški za porabo električne eregije za 8 črpališč na kanalizacijskem sistemu,
redno mesečno čiščenje črpališč in odvoz odvečnega blata, sistem vzdrževanja kanalskega sistema z rednimi
pregledi in odpravami napak.

N417 - VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE VIDEM
Vrednost: 32.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v okviru rednega vzdrževanja čistilne naprave predvideno letno delovanje naprave za
1200 PE v naseljih Pobrežje,Videm pri Ptuju, Dravinjski Vrh. Redno vzdrževanje zajema letno vzdrževanje čistilne
naprave v smislu upravljanja, vzdrževanja in delavanja naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Redna vzdrževalna dela zajemajo;

-podroben pregled celotnega tehnološkega procesa,
- letno čiščenje zalogovnikov flokulanta in koagulanta,
-redno tehnično vzdrževanje (brez rezervnih delov in potrošnega materiala).
-vizualni pregled celotnega tehnološkega procesa,

-delovanje in po potrebi čiščenje tehnološke opreme predčiščenja,
-delovanje in po potrebi čiščenje črpalk in ejektorja v egalizacijskem bazenu,
-delovanje kompresorjev na bioloških stopnjah,
-delovanje in po potrebi čiščenje črpalk za povratno blato,
-delovanje in po potrebi nastavitve aeracije, -nadzor sedimenta v
primarnih usedalnikih in zalogovniku povratnega blata,
-nadzor delovanja in po potrebi prilagajanje nastavitev krmilne opreme,
-nadzor parametrov in učinka čiščenja s pomočjo laboratorijske opreme,
-nadzor bistrosti iztoka,
-vodenje evidence (obratovalnega dnevnika), skladno s poslovnikom.

Stroški zajemajo do obveznosti do vzpostavitve koncesijske dejavnosti.
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Pri planiranju za leto 2018 se je proračunska postavka povišala zaradi dobave in vgradnje novega usedalnika na ČN
Videm.

N419 - KANALIZACIJA VIDEM
Vrednost: 60.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je predvidena izgradnja fekalnega kanala v Vidmu; od župnjišča do Vindiš, strjeni del
naselja Videm, da se zagotovi priključitev čimveč gospodinjstvom na kanalizacijsko omrežje.

Za izvedbo investicije je potrebno izbrati izvajalca del v skladu z ZJN-3, pridobiti GD in zagotoviti nadzor pri
izvajanju del.

Z rebalansom št. 1 se zagotovijo sredstva v proračunu za izvedbo investicije, katera se je pričela konec leta 2017 in
se v marcu 2018 zaključuje.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo in uskladijo z predvideno realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

N420 - SEKUNDARNI VODI POBREŽJE
Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je predvidena izgradnja sekundarnega voda v Pobrežju in sicer odsek Novak (Boršt).

Za izvedbo investicije je potrebno zagotoviti projekt, izbiro izvajalca v skladu z ZJN-3 in nadzor v skladu z ZGO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

N423 - KANALIZACIJA TRŽEC - JUROVCI FAZA II
Vrednost: 1.270.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je v letu 2018 predvideno pokritje stroškov za dokončanje izgradnje kanalizacije v smeri
Videm ob regionalki v naseljih Tržec in Jurovci v skupni dolžoni 6,2 km. Izvedena bo tudi izgradnja 4 črpališč.

Na obravnavanem območju naselij Pobrežje in Tržec se v sklopu izvedbe kanalizacijskega sistema izvede oz.
rekonstruira obstoječ vodovod. Na področju gradnje se nahajajo obstoječi vodovodni cevovod AC DN 150 mm.
Obstoječ vodovod, ki je dotrajan, je potrebno rekonstruirati ter za izboljšavo vodooskrbe obravnavanega območja
dograditi nov vodovodni cevovod. Na novo se uredijo vse prevezave sekundarnih vodovodov in hišnih priključkov.
Dolžina rekonstrukcije dotrajanega vodovoda je 2334 m.

V sklopu projekta bo izvedena ureditev cestne infrastrukture, ki pa zajema predvidoma 1.960 m lokalnih cest ter
7.817 m javnih poti.

Za navedni projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Na proračusnki postavki je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo PZI projekta, izvajanje nadzora v času gradnje
po ZGO in izbrati izvajalca del v skladu z ZJN-3.

Finančna konstrukcija projetka je predvidena z povratnimi in nepovratnimi sredstvi ZFO, lastnimi sredstvi in
najetjem kredita.
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Prav tako se denarna sredstva v višini 500.000 uer za izgradnjo prenesejo v leto 2018 zaradi nižje finančne
realizacije projekta v letu 2017.

Z rebalansomo št. 1 proračuna občine Videm se povečajo sredstva v višini 35.869 eur do pogodbene vrednosti z
izvajalcem del za izgradnjo kanalizacije.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračusnki postavki povečajo zaradi več in dodatnih del na projektu. Dodatna
dela so nastala zaradi zamenjave celotnega tampona in izravnave po celotni trasi kanalizacije v celotni širini cest.
Povečali so se tudi odvozi neustreznega materiala na deponijo in dodatna dela pri asfaltiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

N490 - SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV KANALIZACIJE
Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračnski postavki je v letu 2018 predvideno nadaljevanje sofinanciranja izgradnje priključkov na
kanalizacijsko omrežje in sicer je predvino sofinanciranje za t.i. priključke, ki so "drugi v vrsti" od glavnega
priključka.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo in prerazporedijo sredstva na druge proračunske
postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

N491 - SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2018 zagotovijo sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Za sofinanciranje bo izveden javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
Vrednost: 20.300 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Vrednost: 20.300 €
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Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

O600 - VODOTOK POLSKAVA
Vrednost: 20.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2018 zagotovijo sredstva za dokončanje plačila izdelave PGD projekta za vodotok
Polskava.
V izdelavi je projekt za sanacijo reke Polskave z pripadajočimi objekti (mostovi). V projektu so zajeta naselja
Trnovec, Sela, Barislovci in Lancova vas.
Gre za skupni projekt z občino Kidričevo.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo zaradi predvidene nižje realizacije projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 281.321 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi določb
Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2006 začel postopek priprave Strategije
prostorskega razvoja občine Videm z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda občine Videm,
vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba prostorska akta nadaljeval z vso
intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v
nadaljevanju: ZPNačrt) kot Strateški prostorski načrt občine Videm in Izvedbeni prostorski
načrt občine Videm, z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam.
V letu 2009 predvidevamo, da bodo ključni planski akti za občino Videm sprejeti in potrjeni s strani Vlade RS, s
čimer bo podana podlaga po eni strani za pridobivanje gradbenih dovoljenj in po drugi za pripravo podrobnih
prostorskih načrtov skladno z novimi strateškimi usmeritvami in predstavljeno Vizijo prostorskega razvoja občine
Videm.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije
prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04), in sicer za prostorske sestavine
občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega
družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt pa je ta rok podaljšal do uveljavitve občinskega
prostorskega načrta, ki ga je treba sprejeti v 24 mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa, ki bo določal
njegovo vsebino, obliko in način priprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji glavnega programa so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine,
zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov-podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor,
sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 28.200 €

Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že
v letu 2015 začeti projekti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog Oddelka za urejanje prostora je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.
Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz:
o ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in
o razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopkov za sprejem obeh temeljnih prostorskih načrtov,
predvsem priprava osnov za pomembne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja občine Videm.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju
geodetskih evidenc.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 10.200 €

Opis podprograma

Namen programa je posodobitev evidenc NUSZ. V letu 2018 še NUSZ ostane kot pomemben vir dohodka občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o davkih
- Zakon o graditvi objektov

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

Dolgoročni cilj podprograma je uskladiti podatke NUSZ s popisom nepremičnin, ki ga je izdelala FURS.

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

V prihodnjem letu je predvideno ažurirati podatke NUSZ tako na področju premičnin kot nezazidanih stavbnih
zemljišč.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B713 - EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE EVIDENCE
Vrednost: 10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se predvideva, da bo občina Videm še izvedla odmero NUSZ, zato so predvideni tudi stroški za
pripravo podatkov za odmeru FURS-u, katero izvede zunanji izvajalec GIS aplikacije.
Občina Videm je vključena v Poslovno informacijski sistem občin (PISO). Dostop do podatkov imajo preko
interneta vsi občani, ki se registrirajo. Občina Videm za dostop do podatkov (PISO), ki zajemajo podatke o
namenski rabi zemljišč, zemljiški kataster, kataster stavb, kataster komunalne infrastrukture, plačuje mesečno
naročnino.
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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

V letu 2018 je na tej proračunski postavki poleg že dostopnih aplikacij še predvideno naročilo izdelave novega
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 18.000 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:
Prostorski plan
Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces
prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih
strokovnih študij in projektov.
Pričakujemo, da bodo ključni prostorski akti za občino Videm sprejeti v letu 2010.
Prostorska informatika
Nadaljevanje razvoja in nadgradnje informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter
izdajo lokacijskih informacij, posodobitev programske in strojne opreme. Dograditev in posodobitev spletnih
aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih informacij PISO).
Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji
Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali
investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za občino Videm. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo
pridobivale tudi na urbanističnih natečajih.

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZP Načrt, UR L RS št. 33/2007, 70/2008)
- Zakon o urejanju prostora (UR L RS št. 110/02, 8/03- popravek in 58/03 -ZZK-1)
- Zakon o graditvi objektov (UR L RS št.102/2004 UPB-1, popr. 57/2012)
- Zakon o ohranjanju narave (UR L RS št. 22/2003 UPB-1)
- Zakon o varstvu okolja (UR L RS št. 39/06 UPB-1)
Na urejanje prostora še vplivajo drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov,
kulturne dediščine , energetike ipd.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine,
zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov-podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor,
sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let.
Nadaljevali bomo z pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta in spremembe predvidoma
konec leta 2018 sprejeli.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

M13 - OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN
Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2018 planirana sredstva za plačilo stroškov izvajalcu del za "spremembe in
dopolnitve OPN občine Videm".

Izvajalec je bil izbran v skladu z ZJN-3 v letu 2017 in se projekt nadaljuje v letu 2018 v skladu z sklenjeno pogodbo.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo in prerazporedijo na druge postavke.
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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

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 114.559 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občini nalaga zakonodaja z področja okolja in prostora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru zakonodajo izvajati občine z njenimi organi.

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 občine
Videm.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 58.756 €

Opis podprograma

Občina je dolžna v skladu z zakonodajo slediti ciljem in hkrati uresničevati cilje na področju oskrbe z vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB-1)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, popr. 8/2003)
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2011 in 27/2012).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev oskrbe s pitno vodo vsem gospodinjstvom na območju občine Videm

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

O0101 - VODOVOD VAREJA
Vrednost: 8.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je predvideno sofinanciranje izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja v naselju
Vareja. Dela izvaja Komunalno podjetje Ptuj, občina pa sofinancira del izvedenih del. Sredstva se nakažejo
izvajalcu del na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe.
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Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo zaradi prerazporeditve sredstev na druge
proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

O017 - VZDRŽEVANJE VODOVODOV
Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški, ki jih zaračuna Komunalno podjetje Ptuj kot strošek rednega
vzdrževanja vodovodnih objektov in naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževanje zajema celoten vodovodni sistem omrežja na področju območja občine Videm.

O023 - INVESTICIJSKA VLAGANJA V SKUPNE VODOVODNE
OBJEKTE

Vrednost: 33.708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa sprejetega na kolegiju županov občin Spodnjega Podravja in sklepa na seji OS Občine Videm je v
letu 2017 potrebno zagotoviti sredstva na nujna investicijska vlaganja na vodooskrbem sistemu in sicer v izgradnjo
novih globinskih vodnjakov v Ptuju, Skorbi zaradi dotrajanosti obstoječih.

Sredstva se izvajalcu GJS nakazujejo na podlagi zahtevkov in predloženih dokazil o izvedenih del na posameznem
objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

O1 - MANIPULATIVNI STROŠKI IN STROŠKI VODENJA KOMUNALA
Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški, ki jih zaračuna Komunalno podjetje Ptuj kot provizijo pri
zaračunavanju takse za obremenjevanje okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obračun stroškov se izvaja na podlagi skupnega števila obračuna. Razdelitev obračuna se izvaja kvartalno.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 48.803 €

Opis podprograma

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju, pokopališke in pogrebne dejavnosti,.
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Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Videm

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

� Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
� Trajnostna raba naravnih virov
� Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Videm

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne in pogrebne dejavnosti.

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 272.376 €

R100 - ELEKTRIKA POKOPALIŠČE IN MV VIDEM
Vrednost: 4.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za plačilo električne energije za vežico Videm pri Ptuju (poraba
energije ob pogrebih in za zimsko ogrevanje) ter električna energija za pokopališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planiranje postavke predstavlja strošek predvsem v kurilni sezoni v zimskem času.

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

R101 - ELEKTRIKA POKOPAL.IN MV LESKOVEC
Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za plačilo električne energije za vežico Zg. Leskovec (poraba
energije ob pogrebih in za javno razsvetljavo na pokopališču) ter električna energija za pokopališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

R110 - VODA POKOPALIŠČE VIDEM
Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za plačilo vode za vežico Videm pri Ptuju(poraba vode ob pogrebih
in za letno zalivanje) ter za pokopališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.
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R111 - VODA POKOPALIŠČE LESKOVEC
Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za plačilo vode za vežico Zg. Leskovec (poraba vode ob pogrebih in
za letno zalivanje) ter za pokopališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

R120 - SMETI POKOPALIŠČE VIDEM
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za plačilo odvoza smeti za pokopališče Videm pri Ptuju (redni
mesečni odvozi koncesionarja ter odvozi smeti za pokopališče.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zagotavlja se 38 odvozov smeti letno.

Pri planiranju proračuna za leto 2018 je proračunska postavka ostala v isti višini kot v letu 2017.

R121 - SMETI POKOPALIŠČE LESKOVEC
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za plačilo odvoza smeti za pokopališče Zg. Leskovec (redni
mesečni odvozi smeti koncesionarja ter odvozi smeti za pokopališče).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zagotavlja se povečanje števila odvozov smeti letno .

Pri planiranju za leto 2018 se je proračunska postavka povišala za 500,00 EUR v primerjavi z letom 2017 glede na
doseženo realizacijo.

R151 - TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA IN VEŽICE LESKOVEC
Vrednost: 3.104 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje ki zajema; manjša vzdrževalna dela na
objektu kot so, ureditev okolice pokopališča, redno letno in zimsko vzdrževanje pokopališča ter druga vzdrževalna
dela.
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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

Sredstva so predvidena, za vzdrževanje in posodobitve vežice in pokopališča, za čistilni material, zavarovalna
premija, fitofarmacevtska sredstva za vzdrževanje zelenja in površin.

R152 - TEKOČE VZDR.VEŽICE IN POKOPALIŠČA VIDEM
Vrednost: 4.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje ki zajema; manjša vzdrževalna dela na
objektu kot so, pleskanje prostorov, popravilo oken in vrat, popravilo instalacij, ureditev strehe in popravilo strešne
kritine, ureditev fasade, ureditev okolice pokopališča, redno letno in zimsko vzdrževanje pokopališča, zavarovalne
premije objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zagotoviti je potrebo čistilni material - 12 kompletov -WC papir, papirnate brisače, krpe za brisanje, metle, čistilna
sredstva, se uporabljajo za preventivna čiščenja, kakor tudi redna čiščenja ob izvedbi pogrebov - uporaba vežice.

R7001 - ŽARNI GROBOVI POKOPALIŠČE VIDEM
Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2018 zagotovijo sredstva za ureditev 12 novih žarnih polj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

R701 - INV.POKOPALIŠČE LESKOVEC
Vrednost: 23.019 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračusnki postavki se v letu 2018 zagootovijo sredstva za ureditev parkirnega prostora (asfaltiranje) pri
pokopališču Leskovec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039004 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €
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B717 - PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za praznično okrasitev naselij v občini. Okrasitev traja v mesecu decembru in
januarju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se bodo namenila za vzdrževanje starih in nakup novih prazničnih okraskov.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

N610 - ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA
Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za postavitev električne polnilne postaje na parkirišču ob igrišču v
Vidmu in sicer za dva avtomobila.

Izvedbo projekta sofinancira Eko sklad. Predvidena višina sofinanciranje je 3.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 67.744 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občini nalagajo zakoni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru sistema organi občine.

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 občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske dejavnosti
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Vrednost: 67.744 €

Opis podprograma

V primeru prenove bomo zagotavljali primerne bivalne standarde, ohranjanje kulturne dediščine in izboljšanje
bivalnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 ZJC-B, 93/05
ZVMS, 111/05 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
-Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/06 ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10 ZUPJS,
56/11 odl. US, 87/11, 40/12 ZUJF, 14/17 odl. US in 27/17)

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

Ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

L12 - UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU
Vrednost: 15.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vzdrževanje stanovanj na objektih v lasti Občine Videm.
Stanovanjski objekti se nahajajo v vseh KS. Potrebno je zagotoviti sredstva za plačilo električne energije za
stanovanjske objekte (poraba energije za redno delovanje).

Potrebno je zagotoviti sredstva za redno delovanje - plačila vode in komunalnih storitev za stanovanjske objekte v
občini Videm.
Potrebno je zagotoviti sredstva redno vzdrževanje stanovanjskih objektov. Vzdrževanje se bo izvajalo kot redno
vzdrževanje na objektih; manjša obnova fasad, obnova streh, obnova notranjih delo(beljenje, obnova podov in
stropov) ter ostalo za stanovanjske objekte v občini Videm.
Potrebno je zagotoviti sredstva za zavarovalne premije stanovanjskih objektov. Potrebno je zagotoviti sredstva redno
vzdrževanje stanovanjskih objektov prav tako za zavarovanje stanovanjskih objektov.
Potrebno je zagotoviti sredstva za druge operativne odhodke stanovanjskih objektov. Drugi odhodki se nanašajo na
nepredvidene oz. neplanirane stroške, ki se pojavijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Poraba energije se planira na 28.500 kwh/letno. Zavarovanje se izvede kot osnovno zavarovanje - požar, poškodbe,
naravne nesreče, za stanovanjske objekte v lasti Občine Videm.

L15 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS PTUJ
Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za Stanovanjski servis Ptuj ki zagotavlja sredstva za vzdrževanje
stanovanj z najemninami za katere opravi kompenzacijo - prenos preko občine Videm. Na podlagi dejanske
realizacije in predvidenih stroškov se sredstvta pridvidevajo na podlagi analize. Istočasno se povečajo tudi prihodki
od pobrane najemnine od Stanovanjskega servisa, saj se stroški tega vzdrževanja pokrivajo iz te pobrane najemnine.
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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

Vzdrževanje stanovanj zajema 8 stanovanjskih enot.

L17 - PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH DOMOV
Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki je predvideno, da se zagotovijo sredstva za sofinanciranje prekrivanje kulturnih domov v
občini Videm. V letu 2018 se predvideva ureditev novega nadstreška pri kulturnem domu v Doleni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

L18 - UPRAVLJANJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA
VIDEM

Vrednost: 20.907 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za redno vzdrževanje stanovanjskega objekta Videm 51. Potrebno
je zagotoviti sredstva za redno delovanje -plačilo kuriv in stroškov ogrevanja za stanovanjski objekt v Občini
Videm, Videm 51. Strošek se povrne kot prihodek za plačila najemnikov in stanovalcev.
Potrebno je zagotoviti sredstva za plačilo električne energije in vode za skupne prostore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vzdrževanje se bo izvajalo kot redno vzdrževanje na objektu; manjša obnova fasade, obnova notranjih delo
(beljenje,), popravilo skupne elektrike ter druga vzdrževalna dela na skupnih delih objekta.

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

Vrednost: 70.819 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu, občinskemu svetu in občinski upravi nalagajo zakoni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru sistema organi občine.

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 pri
upravljanju in razpolaganju z zemljišči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Vrednost: 15.500 €
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Opis podprograma

Občina s programom sledi zakonodaji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi

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

Dolgoročni cilji so ureditev odmere zemljišč, ki niso v lasti občine, so pa javnega pomena, predvsem ceste na
področju občine.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B612 - RAZNE MERITVE, PARCELACIJE IN CENITVE
Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki za meritve in parcelacije so namenjeni za odmere odsekov cest, ki posegajo na zasebna zemljišča, za
odmero nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč prenašajo na občino ter
urejanja mejnih sporov, kjer je mejaš občina.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo zaradi prerazporeditve na druge proračunske
postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

B6121 - RAZNE ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA ZA CESTE
Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva, za odškodnine za služnost in nadomestilo za stavbno pravico po pogodbi, ki
je sklenjena s Skladom kmetijskih zemljišč za izgradnjo kanalizacije v k.o. Jurovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16069002 - Nakup zemljišč
Vrednost: 55.319 €

Opis podprograma

Občina izvaja program prodaje in nakupa zemljišč v skladu z letnim in posamičnim programom nakupa in prodaje
stvarnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga za razpolaganje in pridobivanje nepremičnih je zajeta v Zakomu o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 14/2007), Uredbi ostvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št.
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84/2007), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS št. 55/2003), Odlok o predkupni pravici Občine (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 8/2006).

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

Dolgoročni cilji pridobivanja nepremični so ureditev zemljiškoknjižnega stanja z sejanskim v naravi in ureditev
prostora po dejavnostih. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je realizacija zastavljenih cilje

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

Letni izvedbeni cilj je uskladiti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim na cca. 5 parcelah, ki se uporabljajo kot javno
dobro vendar so v zasebni lasti posameznikov, ki so predlagali odplačen prenos. Kazalec za dosego zastavljenih
ciljev je realizacija zastavljenega cilja.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B900 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Vrednost: 55.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup nepremičnin so predvidena sredstva za odkup kmetijskih in stavbnih zemljišč, po katerih že potekajo
lokalne ceste in javne poti in se uporabljajo kot javno dobro, so pa še vedno v zasebni lasti posameznikov, ki so
podali vloge za odkup zemljišča s strani občine. Specifikacija po parc.št. je navedena v priloženem letnem načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Videm za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zakon o cestah.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 122.288 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Po ZZVZZ - Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3,91/07
in spremembe) obsega pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja varnost v primeru bolezni,
poškodbe, poroda ali smrti. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, občini predpisuje poleg
finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske obveznosti.
Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina Videm zagotavlja pogoje za izvajanje svojih
pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje, ter v
skladu z odločitvami občinskega sveta Občine Videm.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
3. Zakon o lekarniški dejavnosti;
4. Zakon o lokalni samoupravi;
5. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč;
6. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
7. Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine in s tem izboljšanje splošnega
zdravstvenega stanja prebivalcev. Zagotavljanje kakovostnih prostorskih pogojev za opravljanje osnovne
zdravstvene dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo
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1703 Bolnišnično varstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo
Vrednost: 61.458 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško
dejavnost. Obe dejavnsoti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in na podlagi dodeljenih
koncesij, pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni, kar zajema osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško
dejavnost. Obe dejavnsoti se, kot javna služba, izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in na podlagi dodeljenih
koncesij, pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah.

.

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

Kakovostna in dostopna zdravstvena oskrba prebivalcev občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17002001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Vrednost: 61.458 €

Opis podprograma

Skladno z določili zakonodaje je zdravstveni dom zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno
varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdrvstveno varstvo žensk, otrok in
mladine, patronažno varstvo, ter laboratorijsko varstvo in drugo diagnostiko.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

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

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

Povečanje števila zadovoljnih uporabnikov

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

I5 - INVESTICIJSKI TRANFERI - URGENTNI CENTER PTUJ
Vrednost: 19.458 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja urgentnega centra (UC) na Ptuju je zelo pomembna za prebivalce Spodnjega Podravja. Z urgentnim
centrom bomo zagotavljali ustrezno kakovost nujne zdravstvene oskrbe, saj vsakega izmed nas lahko doleti nezgoda
ali nesreča in velikokrat so ključne minute ali celo sekunde.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana v okviru pripravljenega razdelilnika po občinah glede na število prebivalcev v višini 19.458,00
EUR in na osnovi Pisma o nameri, ki je bilo podpisano, po sprejetem sklepu 12. redne seje Kolegija županov
Spodnjega Podravja z dne 11. septembra 2017, ko so se župani UE Ptuj in UE Ormož odločili, da bodo občine
skupaj s podjetji širšega področja pristopile k sofinanciranju izgradnje Urgentnega centra na Ptuju.

I62 - ZDRAVSTVENA AMBULANTA LESKOVEC
Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena sredstva za nakup prostorov od Pošte za potrebe zdravstvene
ambulante v Leskovcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Vrednost: 2.001 €

Opis glavnega programa

V sodelovanju s splošno ambulanto Videm bomo poskušali občanom čimbolj približati zdravstveno varstvo v
občini. S preventivnimi pregledi bomo osveščali o zdravem slogu življenja tudi osnovnošolske otroke.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osvestiti občane , da pričnejo ceniti vrednote življenja in preprečijo nastajanje bolezni z zdravim slogom življenja.

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

Cilj je izobraziti čim več občanov, da bodo znali pravočasno odkriti simptome bolezni in jih tudi preprečevati z
zdravim slogom življenja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Vrednost: 2.001 €

Opis podprograma

V sodelovanju s splošno ambulanto Videm skrbimo, da se za učence osnovnih šol in za občane izvede čim več
izobraževalnih predstavitev o zdravju, gibanju in prehrani občanov. Prav tako z raznimi anketami in meritvami
spremljamo njihovo zdravstveno stanje

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj je izobraziti čim večje število občanov o zdravem slogu življenja, kar prinese tudi zmanjšanje
obolelih in pridobitev zdravih življenskih navad,



Stran 119 od 178

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

I20 - DRUGI ODHODKI S PODROČJA ZDRAVSTVA
Vrednost: 2.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm skrbi za razvoj splošnega zdravstva v ožjem in širšem smislu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena za izvajanje šolske preventive na področju zdravstvenega varstva v prostorih ambulante
Videm.

V Rebalansu št. 2 se postavka poveča zaradi nabave defibrilatorja na Selih.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 58.829 €

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev plačuje prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Videm, ter so državljani
Republike Slovenije in nimajo možnosti biti zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice do
obveznega zdravstvenega zavarovanja oddajo vlogo za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje z ustreznimi
prilogami na centru za socialno delo, ki odloči na o pravici na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev.

Sofinancirajo se tudi mrliški ogledi, ki jih po 4. členu in 18. členu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja
mrliško pregledne službe dolžna kriti občina Videm za svoje občane. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe
ustreznih organov (ponavadi policije, oglednika, sodnega izvedenca,) zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri
smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč (prometne, ).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih izvajamo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in
zavarovanju za brezposelnost in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne
dejavnosti.

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba,

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 55.229 €

Opis podprograma

Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev plačuje prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Videm, ter so državljani
Republike Slovenije in nimajo možnosti biti zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice do
obveznega zdravstvenega zavarovanja oddajo vlogo za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje z ustreznimi
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prilogami na centru za socialno delo, ki odloči na o pravici na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZ tj. za
državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in zagotavljanje mrliško
pregledne službe. S sofinanciranjem lažje dostopnosti do zdravstvenih uslug želimo doseči občanom čimbolj
kvaliteten, zdrav način bivanja v lokalni skupnosti.

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

I10 - PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE
Vrednost: 55.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ko so potrebna za kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z 21.
točko 15 člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (ZUPJS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se mesečno povprečno 151 oseb vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2018. Prispevek
za posameznika je znašal v letu 2017 31,36 € na osebo. Cene se uskladijo z rastjo cen vsako leto v mesecu januarju
s sklepom Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje in se običajno nekoliko zvišajo, na kar pa nimamo vpliva.

Za leto 2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerzporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 3.600 €

Opis podprograma

Program zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih po 4. členu in 18. členu Pravilnika o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina Videm za svoje občane. Mrliški ogledi se opravijo na
osnovi odredbe ustreznih organov (ponavadi policije, oglednika, sodnega izvedenca,) zaradi določitve vzroka smrti,
predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč
(prometne, ). Postavka je planirana v višini realizacij iz preteklih let.

Zakonske in druge pravne podlage

1. ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
2. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ;
3. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj na področju mrliško pregledne službe je izpolnjevati zakonsko obveznosti - v okviru soustanoviteljstva JZ
Zdravstveni dom Ptuj in ostalih pristojnih zdravstvenih organizacij organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih
izvajajo usposobljeni in pooblaščeni zdravniki.

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

Za leto 2018 načrtujemo obseg sredstev v okviru lanske realizacije. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne
službe občina Videm nima vpliva, prav tako ne moremo planirati, koliko takih primerov se bo v letu 2018 dejansko
zgodilo.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

I30 - MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA
Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program na tej proračunski postavki zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih po 4. členu in 18. členu
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina Videm za svoje občane.
Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov (ponavadi policije, oglednika, sodnega izvedenca,)
zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega
vzroka ali na podlagi nesreč (prometne, ).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana v višini realizacij iz preteklih let. Občina je dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede
in sanitarne obdukcije za naše občane. Kriti moramo tudi stroške odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo
računov za prevoze umrlih na klic policije. Mrliško pregledno službo izvajata JZ Zdravstveni dom Ptuj in UKC
Maribor na podlagi sklenjenih pogodb. Storitve poravnamo po prejetih računih s prilogo dokazila opravljenem
ogledu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 343.179 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami
bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v
skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina
vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja
posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje
in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni
kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Posebej kultura dejavno sooblikuje podobo občine Videm in zato dajemo
podporo tistim vsebinam s področja kulture, ki bistveno prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti na področjih
kulture, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine lokalne skupnosti. Občina Videm skrbi, da v skladu z Zakonom o
knjižničarstvu zagotovi delež sredstev za delovanje knjižnične dejavnosti. V proračunu občine Videm so na
področju kulture zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače, materialne stroške in nakup
knjižničnega gradiva). S tem omogoči občanom, da izpopolnijo svojo kulturno in duhovno izobraženost. Program je
namenjen tudi za sofinanciranje delovanja kulturnih društev, ko je njihov namen delovanja predstavljanje in
varovanje kulturnih vrednot na področju književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa, ljudskega petja in folklore;
gledališke dejavnosti, organizacije razstav in podobno. V naši lokalni skupnosti deluje 15 društev, ki se v svoji
dejavnosti vključujejo kulturo preko osnovnega programa ali v okviru sekcij, ki društvo sestavljajo.
Društva pa svoj interes izven lokalne skupnosti uresničujejo s sodelovanjem v Javnem skladu za kulturne dejavnosti
v enoti Ptuj , s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
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V skladu z Zakonom o športu in ostalimi podrejenimi predpisi se spodbujajo tudi aktivnosti na področju športa in
aktivnosti drugih nevladnih organizacij (društva upokojencev).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našega področja in vzpodbujanje občanov občine Videm skozi
programe sofinanciranja, da se aktivno vključujejo v ohranjanje naše premične in nepremične kulturne zgodovine.
Na področju športa podpiramo programe kakovostnega športa .

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 30.997 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje sofinanciranje projektov in programov društev, ki v svojem delovanju posegajo na ohranjanje
kulturnih vrednot s področja lokalne skupnosti. .

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen sofinanciranja je ohraniti kulturno dediščino na območju Občine Videm in občane spodbuditi, da tudi sami
sodelujejo pri ohranjanju le te.

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

Število obnovljenih in saniranih kulturnih objektov, ki so pomembni za ohranitev kulturne dediščine z našega
omnočja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 30.997 €

Opis podprograma

Program opredeljuje sofinanciranje projektov in programov društev, ki v svojem delovanju posegajo na ohranjanje
kulturnih vrednot s področja lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13)

- Pravilnik za vrednotenje tekočega vzdrževanja kulturnih spomenikov v Občini Videm (Ur.list RS 77/05)

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

Cilj programa je ohraniti čim več premične in nepremične kulturne dediščine, ki je zaznamovala življenje in
kulturno delovanje na področju lokalne skupnosti.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je sofinanciranje projektov in programov društev, ki v svojem delovanju posegajo na ohranjanje kulturnih
vrednot s področja lokalne skupnosti.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

G40 - OBNOVA KAPEL IN CERKVA IN MUZEJEV
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program na tej proračunski postavki zajema sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli
in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve
na območju občine Videm v skladu s sprejetim Pravilnikom za vrednotenje tekočega vzdrževanja kulturnih
spomenikov v občini Videm (Ur.1. 77/05) na podlagi katerega imajo pravico do sofinanciranja predlagatelji, ki
imajo prebivališče oz. sedež v občini Videm ali izven nje in imajo v lasti ali upravljanju kulturni spomenik, ki leži
na območju občine Videm. Sofinancirajo se akcije povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito
kulturnih spomenikov na podlagi izvedenega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 je postavka predvidena za sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in
zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na
območju Občine Videm, ter za sofinanciranje stroškov obnove nepremične kulturne dediščine na območju Občine
Videm.

L44 - DOMAČIJA KOČER POBREŽJE
Vrednost: 26.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sanacijske dela na domačiji Kočer in sicer sanacija fasade, zamenjava
oken.

V okviru projekta je na domačiji Kočer predvidena tudi delavnica za učence OŠ Videm, kjer bo izveden ogled
domačije izvedba delavnic na domačiji in pogostitev za učence OŠ Videm.

Za projekt je pridobljen sklep o sofinanciranju s sredstvi EKSRP v okviru razpisa LAS.

Predvideno je izvajanje projekta v obodju od februraja do junija 2018. Projekt je sofinanciran v višini 85%
upravičenih stroškov.

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: 150.854 €

Opis glavnega programa

Občina Videm je dolžna v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotoviti delež sredstev za delovanje knjižnične
dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V proračunu
občine Videm so na področju kulture za leto 2018 zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače,
materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva). Program je namenjen tudi za sofinanciranje delovanja
kulturnih društev, ko je njihov namen delovanja predstavljanje in varovanje kulturnih vrednot na področju
književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa, ljudskega petja in folklore; gledališke dejavnosti, organizacije razstav
in podobno. V naši lokalni skupnosti deluje 15 društev, ki se v svoji dejavnosti vključujejo kulturo preko osnovnega
programa ali v okviru sekcij, ki društvo sestavljajo.
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Društva pa svoj interes izven lokalne skupnosti uresničujejo s sodelovanjem v Javnem skladu za kulturne dejavnosti
v enoti Ptuj , s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru
obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v okviru lokalne skupnosti, ter spodbujanje dostopnosti kulturne
ustvarjalnosti vsem občanom. Posebna ponudba za občane je tudi potujoča knjižnica Bibliobus, ki poskuša
občanom približati oddaljenost od matične knjižnice.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulture in kulturnega ustvarjanja v občini Videm.
Kazalci uspešnosti doseganja ciljev so število in obseg obiskov naših občanov v KIP Ptuj, število izvedenih
programov in projektov, njihova raznovrstnost, pokrivanje ciljnih občinstev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 72.559 €

Opis podprograma

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) zagotavljamo delež sredstev za
delovanje knjižnične dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča
Ptuj. V proračunu občine Videm so na področju kulture za leto 2018 zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice
(sredstva za plače, materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva in delovanje Bibliobusa) in sredstva za
sofinanciranje nakupa Bibliobusa za potrebe knjižnice. Medsebojno razmerje urejamo s pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

2. Zakon o knjižničarstvu ter Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

3. Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture

4. Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture

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

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošne knjižnice uporabnikom, v lokalni skupnosti smo to dosegli tudi z
izposojo knjig na terenu s tako imenovanim Bibliobusom.
Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo dostopa do kulturnih vrednot.
Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev.

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

Letni izvedbeni cilj je vzpodbuditi bralno kulturo občanov in s tem dvigniti kulturno raven.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

G30 - KNJIŽNICA PTUJ
Vrednost: 59.759 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm kot soustanoviteljica Knjižnice Ivana Potrča Ptuj na tej proračunski postavki v skladu z 52. in 53.
členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Ur.l. RS 9/04 in
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spremembe), Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l.RSšt. 19/03) in Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK) zagotavlja delež sredstev za delovanje knjižnične dejavnosti za občane občine
Videm. Medsebojno razmerje med občino in knjižnico se uredi s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavke so predvidene za kritje deleža za plače zaposlenim v skladu s sorazmernim deležem na podlagi števila
prebivalcev občine Videm v letu 2018. Krije se tako delež prispevkov delodajalcev v skladu z deležem zaposlenih v
KIP Ptuj in sklenjeno pogodbo z občino Videm, stroški za izdatke za blago in storitve, ki zajemajo splošne
materialne stroške, stroške delovanja Bibliobusa, sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva (normativ letnega
nakupa knjig je v povprečju 26 knjig na 1000 prebivalcev).
Konto 413300 Tekoči transferi v javne zavode -sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 36.364,00 EUR.
Postavka je predvidena za kritje deleža za plače zaposlenim v skladu s sorazmernim deležem na podlagi števila
prebivalcev občine Videm in sklenjeno pogodbo.

413301 Tekoči transferi v javne zavode -sredstva za prispevke delodajalcev 4.131,00 EUR.
Postavka je predvidena za kritje deleža prispevkov delodajalcev v skladu z deležem zaposlenih v KIP Ptuj in
sklenjeno pogodbo z občino Videm
413302 Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve 19.264,00 EUR.
Postavka je predvidena za izdatke za blago in storitve, ki zajema splošne materialne stroške, stroške delovanja
Bibliobusa, nakup knjižničnega gradiva.

G7 - SOFINANCIRANJE BIBLIOBUSA
Vrednost: 12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm skrbi za dostopnost mreže splošne knjižnice uporabnikom, v lokalni skupnosti smo to dosegli tudi z
izposojo knjig na terenu s tako imenovanim Bibliobusom. V letu 2018 so se občine odločile za zamenjavo
dotrajanega Bibliobusa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošne knjižnice uporabnikom, v lokalni skupnosti smo to dosegli tudi z
izposojo knjig na terenu s tako imenovanim Bibliobusom.
Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo dostopa do kulturnih vrednot.
Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev.

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

Postavka je v letu 2018 namenjena za sofinanciranje nakupa Bibliobusa za potrebe Knjižnice Ivana Potrča Ptuj na
podlagi izjave občine o sofinanciranju.

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 40.474 €

Opis podprograma

Občina Videm na področju ljubiteljske kulture vzpodbuja društva k razvoju ljubiteljske dejavnosti. Kultura
dejavnost sooblikuje podobo občine Videm in zato podpiramo tiste vsebine s področja kulture, ki bistveno
prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti na področjih kulture, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine s področja
lokalne skupnosti. Izvajamo tudi sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov glede na sklenjeno pogodbo
o sofinanciranju , to je delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. V občini Videm deluje
15 društev, ki v svoji dejavnosti vključujejo kulturo.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, v
nadaljevanju ZUJIK). Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in ReNPK0407
2. Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Videm (Naš glas št. 1, letnik 6, april 2001).
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno
udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja
določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo kraja in
prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Ker je ta krog dejavnosti namenjen širšemu
občinstvu, terja posebno pozornost.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

G10 - RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV
Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje delovanja kulturnih društev, ko je njihov namen delovanja predstavljanje
in varovanje kulturnih vrednot na področju književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa, ljudskega petja in
folklore; gledališke dejavnosti, organizacije razstav in podobno. Občina Videm bo na podlagi Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture in Pravilnika za vrednotenje kulturnih društev Občine Videm
izvedla za planirana sredstva javni razpis, izdala po razpisu sklepe o dodelitvi sredstev in z izvajalci sklenila
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je predvidena v povprečju za sofinanciranje delovanja 15 kulturnih društev, če je njihov namen delovanja
predstavljanje in varovanje kulturnih vrednot na področju književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa, ljudskega
petja in folklore; gledališke dejavnosti, organizacije razstav in podobno. Višina dodeljenih sredstev posameznemu
društvu je odvisna od izvedenih aktivnosti društva v preteklem letu.

G18 - PROJEKT OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI
Vrednost: 2.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm podpira ohranjanje in varovanje kulturnih vrednot na področju lokalne skupnosti kot tudi širše.
Sodelovanje v projektu izvedbe prireditev "Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo" predstavlja ohranjanje
slovenskega jezika in naših slovenskih pesmi, ter včasih tudi ponovno oživitev že pozabljenih melodij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena za kritje stroškov izvedbe prireditev "Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo" ki jo
organizira Radio Tednik Ptuj v sodelovanju z osnovno šolo. Šola zagotavlja prostore in vse potrebno po
dogovoru z izvajalci projekta, ter poskrbi za sodelujoče v projektu in javi izvajalcu skladbe, ki se bodo izvajale.

G194 - KULTURNA ZVEZA VIDEM
Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm podpira varovanje kulturnih vrednot na področju književnosti, likovne dejavnosti, glasbe, plesa,
ljudskega petja in folklore; gledališke dejavnosti, organizacije razstav in podobno. Za lažjo koordinacijo med društvi
podpira delovanje kulturne zveze.
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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

Postavka je namenjena za osnovno delovanje kulturne zveze (materialni stroški ).

G20 - JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA
Vrednost: 3.434 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje delovanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, enote v Ptuju, s katerim
imamo na osnovi Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur.1. RS 1/96 in spremembe) sklenjeno
pogodbo. Sofinanciranje zajema sofinanciranje udeležbe kulturnih društev iz občine Videm na območnih,
medobmočnih in državnih srečanjih na področju ljubiteljske kulture v letu 2018. Sofinanciranje udeležbe vodij in
članov kulturnih društev na izobraževalnih programih ljubiteljske kulture (seminarji, delavnice, ki jih organizira
sklad). Sofinanciranje poteka na podlagi izdanih zahtevkov, ki jih posreduje Javni sklad na podlagi realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Prevideva se da bo, Javni sklad za kulturne dejavnosti Ptuj organiziral v letu 2018 dvanajst prireditev, na katerih
sodelujejo člani društev iz občine Videm. To so razne revije pevskih zborov, folklornih skupin, srečanja odraslih in
otroških gledaliških skupin. Višina deleža sofinanciranja po posameznem projektu je odvisna od števila sodelujočih
iz našega območja.

G5 - OSTALI STROŠKI NA POD.KULTURE
Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm bo na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS objavila javni razpis za
sofinanciranje obratovalnih stroškov društev, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo. Upravičencem, ki bodo
izpolnjevali pogoje bodo izdani sklepi in z njimi sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

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 namenjena za sofinanciranje obratovalnih stroškov nepridobitnih društev, v višini 7.500,00
EUR.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Vrednost: 21.821 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

C9000160 - IZGRADNJA CATV
Vrednost: 6.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je izvedena izgradnja CATV omrežja do naselja Šturmovci. Občina mora za projekt v letu 2018
zagotoviti še sredstva za pokritje stroškov izvedbe dodatnih podbojev za izgradnjo elektro voda in javne razsvetljave
in dodatnega izkopa v dolžini cca 500 m.
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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

M71 - AVTORSKI HONORARJI NAŠ GLAS
Vrednost: 5.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za avtorske honorarje za izdajo glasila "Naš glas". Občinsko glasilo
izide na podlagi Odloka o izdajateljstvu javnega glasila "Naš glas".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 je predvidena izdaja šestih glasil "Naš glas".

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

M72 - ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS
Vrednost: 9.652 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za založniške storitve ob izdaji javnega glasila "Naš glas". Za
izdelavo glasila se izbere najugodnejši ponudbnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 je predvidena izdaja šestih glasil "Naš glas".

Pri planiranju za leto 2018 je proračunska postavka povišana za letno stopnjo inflacije.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

G90 - INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA-KULTURNA DVORANA
VIDEM

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 občina namerava pričeti z adaptacijo občinske dvorane. V 1. fazi je predvidena ureditev odra,
preureditev garaže v maskirno sobo in ureditev stopnišča.

Za projekt je izdelan PGD projekt. V skladu z ZJN-3 bo izbran izvajalec del.
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Z rebalansom št. 2 proračuna občine Videm za leto 2018 se sredstva za sanacijo dvorane zmanjšajo in sicer se
namenijo za izdelavo PGD in PZI projetka z gradbenim dovoljenjem. Nadaljevanje investicije je predvideno v
NPR-ju za leto 2019, ko se bi naj projekt zaključil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 21.370 €

Opis glavnega programa

Občina Videm zagotavlja delež sredstev programov starejši populaciji občanov, ki se združujejo v okviru
upokojenskih društev. Program pa je predviden tudi za financiranje organizacije in izvedbe tradicionalnih prireditev
v občini Videm, to je srečanje starejših občanov in prireditev za otroke ob izteku leta. Med starejše občane spadajo
občani, ki so v tekočem letu dopolnili 70 let ali več. Za te se organizira srečanje na krajevno običajen način s
kulturnim programom in pogostitvijo. Prireditve za otroke se izvedejo po pravilniku za obdaritev otrok, ki vključuje
otroke od 1. leta do 7. leta starosti. Za otroke se pripravijo prireditve na krajevno običajen način (v okviru občine ali
po KS).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je vzpodbuditi tudi starejšo generacijo, da se z druženjem in aktivnostmi vključuje v
dogajanja v občini in ga z svojimi programi dopolnjuje in sodeluje tudi z ostalimi društvi.
Tradicionalne prireditve za otroke in starejše pa prispevajo predvsem k druženju in vzpodbujanju krepitve
medsebojnih odnosov v lokalni skupnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje aktivnosti starejšega prebivalstva in premostitev osamljenosti v zrelem obdobju
življenja. Otrokom pa želimo pričarati prihod dobrih mož ob koncu leta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 21.370 €

Opis podprograma

Program zajema na eni strani starejšo populacijo občanov, ki se združujejo v okviru upokojenskih društev. V občini
Videm delujejo štiri društva v katerih je včlanjenih približno 698 občanov .Predviden pa je tudi za financiranje
organizacije in izvedbe tradicionalnih prireditev v občini Videm, to je srečanje starejših občanov (preko 70 let starih
približno 680 občanov) in prireditev za otroke ( v prireditvah sodeluje okrog 450 otrok) ob izteku leta v skladu s
Pravilniki. V okviru pozornosti starejšim občanov predstavniki občine občane ob 90 rojstnem dnevu obiščejo in jim
izkažejo drobno pozornost z voščilnim paketom ( na leto približno štirinajst takih občanov).

Zakonske in druge pravne podlage

1. Pravilnika o enkratnem prispevku za delovanje upokojenskih društev (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4 z dne
3.3.2006)
2. Pravilnik za obdarovanje otrok in starejših (Ur. l. RS 93/02 in spremembe)

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

Vzpodbuditi starejšo generacijo, da se z druženjem in aktivnostmi vključuje v dogajanja v občini. V dokaj slabi
socialni situaciji pa vsem otrok od revnih do bogatih pričarati delček prazničnega vzdušja ob koncu leta.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti čim več druženja z izbranim programom za ciljno skupino, kateri so namenjeni.
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4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

G192 - DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Vrednost: 4.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje stroškov delovanja upokojenskih društev s približno 698 člani.
Proračunska sredstva se društvom namenijo v skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku za delovanje
upokojenskih društev objavljenem v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 4 dne 3.3.2006). Višina sredstev za
posamezno društvo je odvisna od števila članov v društvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je predvidena za sofinanciranje stroškov delovanja štirih upokojenskih društev v predhodnem letu s 698
člani. Višina sredstev za posamezno društvo je odvisna od števila članov iz občine Videm, ki so včlanjeni v
društvo. Za sredstva se objavi javni razpis, izda sklep in sklene pogodba s posameznim društvom.

G198 - KEGLJIŠČE VAREJA
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v letu 2018 predvidena sredstva za ureditev prostorov kegljišča v Vareji na Poslančecovi
domačiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

M50 - SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
Vrednost: 3.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v skladu s Pravilnikom za obdarovanje otrok in starejših (Ur. l. RS 93/02 in spremembe) za
financiranje organizacije in izvedbe tradicionalnih prireditev v občini Videm, to je srečanje starejših občanov. Med
starejše občane spadajo občani, ki so v tekočem letu dopolnili 70 let ali več.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se v povprečju financiranje organizacije in izvedbe tradicionalnih prireditev v občini Videm za
približno 680 starejših občanov na štirih ločenih prireditvah (v oviru fare Videm, v KS Leskovec, v KS Dolena in v
KS Sela. Postavka je nemenjena za kritje stroškove pogostitve in ostalih stroškov, ki nastanejo pri izvedbi srečanj.

M51 - OBDARITEV ONEMOGLIH
Vrednost: 570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za nabavo voščilnih paketov, s katerimi voščimo starejšim, bolnim in osamljenim doma in v
zavodih institucialnega varstva . Ob 90 rojstnem dnevu jih obiščejo predstavniki občine in jim voščijo z majhno
pozornostjo ( na leto v povprečju štirinajst takih občanov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena na za kritje voščilnih paketov. Predstavniki občine obiščejo v povprečju štirinajst
občanov ob 90. rojstnem dnevu, ter jim voščijo z majhno pozornostjo.
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M52 - OBDARITEV OTROK
Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom za obdarovanje otrok in starejših (Ur. l. RS 93/02 in spremembe)Občina Videm poskrbi za
financiranje organizacije in izvedbe tradicionalnih prireditev v občini Videm za otroke ob izteku leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se v povrečju obdaritev 450 otrok (otroci od dopolnjenega 1 leta do 7 let) . Podatki se preverijo in
pridobijo iz Ministrstva za notranje zadeve iz registra prebivalcev. Za izvedbo prireditev poskrbi občinska uprava.
Transfer v javne zavode v višini 1.800,00 eur pa je namenjen nabavi didaktičnih igrač ob obisku božička v 10
oddelkih vrtca JZ OŠ Videm.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 139.958 €

Opis glavnega programa

Občina Videm dokaj razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko delovanje
športnih društev. Na območju lokalne skupnosti je aktivno trenutno devet športnih društev, ki svoje delo opravljajo
predvsem volontersko. Sredstva so namenjena za vzpodbujanje kakovostnega športa. Za uresničevanje javnega
interesa v športu s v skladu s Pravilnikom zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje
naslednjih vsebin:športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega izobraževalnega programa, športna rekreacija,kakovostni in vrhunski šport,nagrajevanje za tekmovalno
uspešnost športnikov invalidov, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, znanstveno in
razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja, založniška in propagandna dejavnost, mednarodne,
državne, medobčinske in občinske prireditve, informacijski sistem na področju športa, delovanje društev in športne
zveze, izgradnja in vzdrževanje športnih objektov. Vsebine ki se sofinancirajo se določijo z letnim načrtom. V
sodelovanju z Zavodom za šport Ptuj skrbimo za vzpodbujanje šolske mladine k športnim aktivnostim v okviru
zavoda OŠ Videm in izven občine(jesenski kros, šah, razna tekmovanja ekip med šolami v odbojki).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so doseči vključitev čim več občanov v programe športa in jih vzpodbuditi , da aktivno preživljajo
prosti čas. V okviru sredstev pa je cilj tudi izobraziti in usposobiti strokovne kadre.

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

Glavni izvedbeni cilj je doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje število vključenih
občanov v programe aktivne vadbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 - Programi športa
Vrednost: 139.958 €

Opis podprograma

Na območju lokalne skupnosti je aktivno trenutno deset športnih društev. Namenjamo jim sredstva za vzpodbujanje
kakovostnega športa, za šolanje športnega kadra in vzdrževanje športne infrastrukture, ter sofinanciramo letni
program mlajših selekcij. V sodelovanju z Zavodom za šport Ptuj vzpodbujamo tudi ostali šolski šport. Občina si
prizadeva tudi zagotoviti sredstva za ureditev športnih parkov z igrali za najmlajše.
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Zakonske in druge pravne podlage

1. Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.)

2. Zakon o športu ( Ur.l. RS 29/17) in podrejeni predpisi
3. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v občini Videm (Naš glas št. 2, letnik 10, junij 2005 ).

4. Spremembe Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 8 z dne 16.4.2009).

5. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa mlajših selekcij v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih
občin,št. 24/2015).

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

Glavni izvedbeni cilj je doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje število vključenih
občanov v programe aktivne vadbe. Zagotoviti čim boljšo opremljeno športno infrastrukturo in izobraziti strokovne
kadre v društvih.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti čim večjo podporo izbranim programom za ciljne skupine, katerim so namenjeni,
ter doseči pričakovane rezultate v društvih.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

H1 - REDNO DELOV.ŠPORTNIH DRUŠTEV
Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v skladu 7. in 9. členom Zakona o športu (Ur.list RS št. 29/98), 16, Člena Statuta občine
Videm, ter Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Videm (Naš glas št. 2 letnik 10 junij 2005)
in spremembe za sofinanciranje aktivnosti športnih društev. V občini Videm je registriranih deset športnih društev.
Občina Videm izvede razpis, izda sklep o dodelitvi sredstev in nato se z društvi sklene v višini sklepa pogodba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je predvidena v povprečju za sofinanciranje delovanja devetih športnih društev, ki se jim dodelijo
sredstva na podlagi prijave na razpis in ovrednotenju vloge v skladu z merili za področje športa .

H191 - ŠPORTNA ZVEZA VIDEM
Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm podpira aktivnosti športnih društev, saj preko njihovega delovnja omogočimo velikemu številu
občanov, da se vključujejo v rekreacijo. Za lažjo koordinacijo dela med društvi občina strmi za vključevanje društev
v športno zvezo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena sofinanciranje materialnih stroškov športne zveze in stroškov najema dvorane za izvedbo
prireditve zimska liga malega nogometa.
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H21 - REDNO DELOV.ŠPORTNI ZAVOD PTUJ
Vrednost: 1.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za kritje dela strokovne službe Zavoda za šport Ptuj (organizacijo tekmovanj), ki ga opravlja
za občino Videm. Občina Videm in Zavod za šport Ptuj sodelujeta na osnovi sklenjene pogodbe, ker se občina ni
odločila za soustanoviteljstvo zavoda. Predmet te pogodbe je organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj od
medobčinskega do državnega nivoja za OŠ Videm s podružnicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena za kritje stroškov po sklenjeni Pogodbi z Zavodom za šport Ptuj. Za šolsko leto 2017/2018 in
šolsko leto 2018/2019 (v proračunski postavki sta delno zajeti dve šolski obdobji) bomo kot naročnik za izvedbo in
koordiniranje interesnih programov športa otrok in mladine sofinancirali stroške dela koordinacije in izvedbe
tekmovanj za šolske otroke v letu 2018 v višini 90,00 EUR mesečno.

H22 - OSTALI ŠOLSKI ŠPORT
Vrednost: 1.118 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za kritje dejanskih stroškov izvedenih storitev oz. tekmovanj, ki jih organizirajo strokovne
službe Zavoda za šport Ptuj (organizacijo tekmovanj), ki ga opravlja za občino Videm, ki se jih udeležijo učenci OŠ
Videm s podružnicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namnejena za financiranje oz. kritje uporabe objektov, sodnikov, časomerilcev, ozvočenj, praktične
nagrade, nabavo pokalov, priznanj, medalj kritje zdravniške službe, prehrane, kritje prevoznih stroškov,
posredovanje objav in analizo rezultatov, izdajo biltena )v skladu s 4. členom pogodbe z Zavodom za šport Ptuj na
podlagi izstavljenih računov. ,Na podlagi izkušenj iz preteklih let se učenci ponavadi udeležijo povprečno
sedem tekmovanj, kar predstavlja povrečno znesek za opravljeno storitev 159,00 EUR, odvisno od vrste tekmovanja
in potrebnega kadra za izvedbo, ter števila sodelujočih.

H3 - VRHUNSKI ŠPORT IN ŠPORTNIK LETA
Vrednost: 1.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se organizacija in sprejem za športnike z izjemnimi dosežki. Organizirana bo tudi zimska liga malega
nogometa, kjer ob zaključku lige ekipe pogostimo. Za izvedbo male šole nogometa je potrebno zagotoviti tudi delež
sredstev za izobraževanje mentorjev v projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena za kritje stroškov organizacije in sprejema športnikov z vrhunskimi dosežki na nivoju
občine (z sredstvi se nabavijo simbolična darila in krijejo stroški sprejema in pogostitve) in izvedbo zimske lige
malega nogometa na nivoju občine (z sredstvi se nabavijo priznanja za ekipe in krijejo stroški pogostitve).
Sofinancira pa se tudi izobraževanje mentorjev za izvedbo prireditve.

H4 - OSTALI STROŠ.NA PODROČJU ŠPORTA
Vrednost: 4.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se izvedba poletnih zabavnih iger kot nadgradnje projekta Odprte zabavne šole nogometa . Planirano
je, da v projektu sodelujejo učenci od 2. do 7. razreda. K sodelovanju se povabijo tudi učenci ostalih šol. V letu
2017 so sodelovale : OŠ Cirkulane,OŠ Žetale, OŠ Majšperk, OŠ Podlehnik, ter šoli s sosednje Hrvaške in sicer
šola iz Lepoglave in Bednje.
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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

Postavka je predvidena za kritje stroškov izvedbe Poletnih zabavnih iger kot nadgradnje projekta Odprte zabavne
šole nogometa . Planirano je, da v projektu sodelujejo učenci od 2. do 7. razreda.

K sodelovanju bodo povabljeni učenci OŠ Cirkulane, OŠ Žetale, OŠ Majšperk, OŠ Podlehnik,  ter šol s sosednje
Hrvaške in sicer iz Lepoglave in Bednje.

Predvideva se udeležba 200 otrok iz omenjenih šol.

Ob koncu počitnic želimo skupaj z OŠ učencem omogočiti kvalitetno in športno obarvan zaključek počitnic.Stroški
izvedbe se podrobneje opredelijo v pogodbi o financiranju projekta.

Iz te postavke se krijejo tudi stroški najema igrišča v Veliki Varnici po najemni pogodbi v višini 309,00 EUR.

H41 - OPREMA PARKOV Z IGRALI
Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planira nakup igral na igrišču Leskovec. Prav tako se planira nabava košev za
košarko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

H44 - OPREMA ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2018 predvidena sredstva za ureditev igrišča v Vidmu in Tržcu z koši za košarko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

H721 - TRIBUNE VIDEM
Vrednost: 23.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2018 predvidena sredstva za ureditev tribune na igrišču Videm. Predvidena je
izvedba pokritja tribun s streho.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo zaradi predvidene nižje realizacije projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

H73 - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ
Vrednost: 12.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej pročunski postavki je predvideno plačilo stroškov vzdrževanja igrišč, predvsem stroški povezani z
vzdrževanjem zelenic na igriščih Tržec, Videm in Leskovec.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo zaradi predvidene nižje realizcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški zajemajo:

- košnja igrišč 7 mesecev - vzdrževanje zelenih
površin igrišč - gnojenje z umetnim gnojilo in škropljenje
plevelov - druga vzdrževalna dela.

Pri planiranju za leto 2018 se je proračunska postavka povišala za cirka 7.200,00 EUR v primerjavi z letom 2017.
Zaradi iztekajočega štiriletnega obdobja za vzdrževanje zelenih površin na igrišču Videm in Tržec. (luknjanje in
doba kremnega peska za trato).

H734 - NADSTREŠNICA VIDEM
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračuski postavki se v letu 2018 predvidijo sredstva za dokončanje ureditve kegljišča na igrišču Videm.
Predvidena je ureditev zaprtja prostora z lesom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

H736 - NADSTREŠNICA LESKOVEC
Vrednost: 20.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se za leto 2018 zagotovijo sredstva za ureditev nadstrešnice na igrišču Leskovec.

V letu 2017 je za projekt izdelan PGD in v pridobivanju gradbeno dovoljenje v skladu z ZGO.

Z rebalasnom št. 2 se sredstva zmanjšajo zaradi predvidene nižje realizacije projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

H737 - SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA DRUŠTVA
Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm bo na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS objavila javni razpis za
sofinanciranje obratovalnih stroškov društev, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo. Upravičencem, ki bodo
izpolnjevali pogoje bodo izdani sklepi in z njimi sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
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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

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje obratovalnih stroškov nepridobitnih društev, v višini
13.000,00 EUR.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerzporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 1.038.867 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje
in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko
vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.
Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega
glasbenega izobraževanja, ter različne oblike pomoči šolajočim.
V okviru vzgoje in izobraževanja skrbimo tudi za osnovno šolanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo
osnovno šolo Dr. Ljudevita Pivka v Ptuju . Spodbujamo pa tudi glasbeno nadarjene otroke, ki svoje znanje
nadgrajujejo v Glasbeni šoli Karol Pahor v Ptuju in Zasebni glasbeni šoli v samostanu Sv.Petra in Pavla.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenij

Konvencija o otrokovih pravicah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih
skupnosti, zagotavljanje in razširjanje kapacitet v vrtcih. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje
zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi,
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:
omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega
obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim
dati pogoje z ustreznim znanjem za nadaljnje izobraževanje.
Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja
človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in
spoštovanje različnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 683.970 €

Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca,drugi
osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V
skladu z Zakonom uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen
predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja
družin zelo nizek.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti
lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje prostorskih kapacitet vrtca Videm s fleksibilno ponudbo programov
in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za
kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi. Zlasti pa je
dolgoročni cilj sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v lokalni skupnosti s ciljem povečanja
vključenosti otrok, kakovosti bivanja v vrtcu. Zagotoviti čim boljše prostorske pogoje v vrtcih skladno z
normativi in standardi. Z zagotovitvijo ustreznih pogojev je cilj pridobivanje znanj in veščin za krepitev
socialnega, duševnega in telesnega razvoja, ki je pomembno za vsakega posameznika.

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

V letu 2018 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in
standardi. Glavni cilj pa je širjenje obzorij predšolskih otrok in njihova socializacija.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci
Vrednost: 683.970 €

Opis podprograma

Izhodišče za planiranje postavke za leto 2018 je bilo dejstvo, da je potrebno za sofinanciranje programov
predšolske vzgoje na podlagi Zakona o uveljavljanju poravic iz javnih sredstev ,ter na osnovi Zakona o vrtcih, ki
govorita da imajo starši pravico do sofinanciranja programa predšolske vzgoje zagotoviti delež sredstev lokalne
skupnosti. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna predpisa, ki
urejata pogoje za opravljanje , ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje. V
podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje
določeni pogoji za delovanje vrtcev (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financerjev
dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o
uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo pa predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za
izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti. Delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od
materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo
nizek.

V sklopu programa vrtcev je tudi sofinanciranje najemnine za vrtec Videm v skladu z anuitetnim načrtom in
pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Konvencija o otrokovih pravicah
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
Zakon o vrtcih
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Podzakonski akti
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
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in
izobraevanja.
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm

- Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih
skupnosti.

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

V letu 2018 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in
standardi. Skrbeli bomo tudi za obnovo in vzdrževanje objektov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

F150 - DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM
Vrednost: 506.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje. Centri za socialno delo odločajo o pravici
staršev o oprostitvi plačila programov prešolske vzgoje na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS). Obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti
staršev in lokalne skupnosti pa določajo tudi drugi Zakonski in podrejeni predpisi. Delež staršev pri sofinanciranju
programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega
socialnega položaja družin zelo nizek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, ter na osnovi Zakona o vrtcih ki govorita da imajo starši pravico do sofinanciranja programa
predšolske vzgoje. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna
predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje, ter določata način upravljanja in financiranja področja predšolske vzgoje.
V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje
določeni pogoji za delovanje vrtcev (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financerjev
dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o
uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo pa predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so podlaga za
izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti. Delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od
materialnega stanja družine in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo
nizek.

Planiranje postavke za leto 2018 je izhajalo iz dejstva, da je Občinski svet Občine Videm na osnovi 24. člena
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014)
potrdil za šolsko leto 2017/2018 naslednje oblikovanje oddelkov vrtcev:

Enota Videm:
- skupina Sonček , homogen oddelek, 1. starostno obdobje
- skupina Zvezdice, homogen oddelek, 1. starostno obdobje
- skupina Oblaček, homogen oddelek, 1. starostno obdobje
- skupina Mavrica, homogen oddelek, 2. starostno obdobje
- skupina Luna, homogen oddelek, 2. starostno obdobje
- skupina Snežinke, homogen oddelek, 2. starostno obdobje

Enota Leskovec:
- Oranžna skupina, kombiniran oddelek
- Zelena skupina, kombiniran oddelek

Enota Sela:
- Modra skupina, kombiniran oddelek
- Rumena skupina, kombiniran oddelek.

Število otrok v skupinah se med letom spreminja z izpisi in vpisi otrok. V septembru 2017 je bilo v vrtce Videm
vključeno 151 otrok. Mesečni znesek potrebnih sredstev je odvisen predvsem od plačilne sposobnosti staršev, saj s
tem ko se znesek plačil manjša ali so starši plačila oproščeni, veča delež plačila občine, saj je občina Videm dolžna
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pokriti na podlagi odločbe centra za socialno delo , ki so jo prejeli starši razliko med plačilom starša in polnim
plačilom. V vrtcu je potrebno zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog,
potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa.V vrtcu Videm
imamo tudi tri otroke s posebnimi potrebami, ki smo jim dolžni po odločbi o usmeritvi kriti dodatno pomoč pri
razvoju do spremembe ravni izobraževanja in je sofinanciranje potrjeno tudi s sklepi občinskega sveta. V skladu s
Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.
27/2014) za delo 10 oddelkov vrtcev v zavodu OŠ Videm občinski svet potrdil Sistemizacijo delovnih mest za
šolsko leto 2017/2018 po delovnih mestih z naslednjim deležem zaposlitve; vzgojiteljica 10, pomočnik
vzgojitelja 11,70, spremljevalec 2, pomočnik ravnatelja 0,50, svetovalna služba 0,33, organizator prehrane 0,17,
Organizator zdr. - higienskega režima 0,17, računovodja VI 0,50, poslovni sekretar VI 0,50,knjigovodja V 0,25,
administrator V 0,25, čistilec 1,75, perica 0,20, hišnik 0,56,kuhar 2,42 in kuharski pomočnik 1.
Pri planiranju so bile upoštevane veljavne cene v obdobju priprave proračuna , ki jih je sprejel Občinski svet

občine Videm kot ustanovitelj JZ OŠ Videm in so znašale;
- za 1. starostno obdobje od 1. do 3. let 433,75 EUR (zajema stroške dela 366,75 EUR, stroške materiala in
storitev 32,00 EUR in stroške živil 35,00 EUR),
- za 2. starostno obdobje od 3. do 6. let 326,90 EUR (zajema stroške dela 259,90 EUR, stroške materiala in storitev
32,00 EUR in stroške živil 35,00 EUR)
- za kombinirani oddelek 342,59 EUR (zajema stroške dela 275,59 EUR, stroške materiala in storitev 32,00 EUR in
stroške živil 35,00 EUR).

Ker je nemogoče planirati vnaprej stroške za šolsko leto 2018/2019, ker nam ni znana plačilna sposobnost
staršev in število otrok za to šolsko leto je postavka planirana v višini 530.000,00 EUR in se bo kasneje uskladila
z dejanskim stanjem.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

.

F1501 - POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV
IN PLAČILI STARŠEV

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

F151 - DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV
Vrednost: 164.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna kriti razliko plačil staršev za programe vrtca. Način sofinanciranja ureja Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o
uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Postavka je predvidena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v
zunanjih vrtcih izven občine Videm na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca, ter na osnovi Zakona
o vrtcih. Na podlagi podane vloge staršev otrok na Center za socialno delo in izdane odločbe centra je občina
Videm dolžna sofinancirati programe predšolske vzgoje ne glede na to kateri vrtec v Sloveniji otroci obiskujejo,
če ima vlagatelj vloge za znižano plačilo vrtca stalno prijavljeno prebivališče na območju Občine Videm.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se v povprečju delež otrok po stanju na september 2017, ko je v vrtcu Ptuj 22 otrok in ostalih vrtcih
izven Občine Videm 15 otrok. V teh vrtcih občina Videm ne daje soglasja k cenam in zato nima vpliva na ceno
programov, prav tako pa se pričakuje tudi sprememba podatkov pri vpisu generacije 2018/2019. Ker je nemogoče
planirati vnaprej stroške za šolsko leto 2018/2019, ker nam ni znana plačilna sposobnost staršev in število otrok za
to šolsko leto je postavka planirana v višini 171.000,00 EUR in se bo kasneje uskladila z dejanskim stanjem.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

.
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F153 - VZDRŽEVANJE VRTCEV VIDEM, LESKOVEC, SELA
Vrednost: 9.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm skrbi za kakovostno izvjanje predšolske vzgoje, kar zagotavlja z oddelki vrtcev na treh lokacijah. V
vrtcu Videm je 5 oddelkov, v mansardi športnega objekta Videm en oddelek, na podružnici Leskovec 2 oddelka in
na podružnici Sela dva oddelka. Vsi ti oddelki pa nenehno potrebujejo vzdrževanje in odpravljanje pomanjkljivosti v
skladu z zakonskimi obveznostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je namenjena za vzdrževanje prostorov vrtcev (brušenje in lakiranje parketov , pleskarkia dela v
igralnicah), ureditev podlage na zunanjem igrišču in vzdrževalna dela na ograji terase in igrišča ) skupaj planirana
sredstva v višini 5.750,00 EUR. Za nakup opreme za igralnice je planiranih 2.300,00 EUR in za nabavo pralnega
in sušilnega stroja 1.200,00 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 188.057 €

Opis glavnega programa

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja
in osnovnega glasbenega izobraževanja. Osnovno šolsko izobraževanje izvajamo V javnem zavodu OŠ Videm, ki
zajema matično šolo in podružnični šoli Sela in Leskovec. Občina je JZ OŠ dolžna zagotavljati sredstva višini
usklajenega finančnega načrta. za pokrivanje materialnih stroškov OŠ ( električna energija, voda in komunalne
storitve, odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovanje objektov, storitve varovanja zgradb, ogrevanje ) in drobno
vzdrževanje OŠ Videm (manjša popravila in sanacije poškodovanih stvari). Na podlagi pogodbe sofinanciramo
zavod za osnovnošolske otroke s prilagojenim programom Dr. Ljudevita Pivka Ptuj in spodbujamo glasbeno
izobraževanje mladine preko Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Zasebne glasbene šole Sv. Petra in Pavla v Ptuju.
Lokalna skupnost skrbi tudi dodatne dejavnosti v šoli in sicer sofinancira varstvo vozačev in dodatne ure v
kombiniranih oddelkih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji osnove šole so učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje, ter usposobiti za
poklicno in osebno življenje. Učenci se v procesu izobraževanja na drugi stopnji, to je v osnovni šoli naučijo
razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem
učenju, prijateljskih stikih v vrstniki in odraslimi. Šola jih spodbuja pri razvijanju interesov in sposobnosti, ter
oblikuje njihove navade.

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

Letni cilji izobraževanja je doseganje čim boljših rezultatov na vseh področjih osnovnega izobraževanja. Dosežene
cilje lahko merimo z izvedenimi projekti učencev osnovne šole in doseženim splošnim uspehom učencev ob koncu
leta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 179.056 €

Opis podprograma

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja
in osnovnega glasbenega izobraževanja. Osnovno šolsko izobraževanje izvajamo v šolskem letu 2016/2017 v
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matični šoli Videm v 18 oddelkih (306 otrok), v podružnici Leskovec v 5 oddelkih (67 otrok) in podružnici Sela v
3 oddelkih (49 otrok), skupaj torej v šolskem letu 2016/2017 obiskuje pouk 422 učencev v 26 oddelkih.
V šolskem letu 2016/17 je v šolah v Leskovcu in Selah 6 kombiniranih oddelkov. V šolskem letu 2016/2017 bosta

na Selah dva kombinirana oddelka (2. in 3. razred ter 4. in 5. razred), v Leskovcu pa bodo štirje kombinirani
oddelki (1. in 2., 3. in 4., 5. in 6., ter 7. in 8. razred). Ker je pouk v kombiniranih oddelkih zaradi sočasnega
poučevanja dveh razredov in dveh različnih vsebin, manj kvaliteten je financiranje dodatnih ur pouka za ločeno
poučevanje nekaterih predmetov nujno potrebno.
Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja
in osnovnega glasbenega izobraževanja. V okviru sredstev občine Videm skrbimo za z zakoni naložene obveznosti,
to je kritje materialnih stroškov, drobnega vzdrževanja, dodatnih programov v okviru osnovne šole. spodbujamo
glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranjem delovanja glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
2. Zakon o osnovni šoli

3. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

4. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

5. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti v JZ OŠ Videm
6. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti OŠ Dr. Ljudevita Pivka
7. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti OŠ Glazija Celje

8. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Zasebne glasbene šole v samostanu Sv.
Petra in Pavla v Ptuju

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

Dolgoročni cilji osnove šole so učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje, ter usposobiti za
poklicno in osebno življenje. Naučiti jih razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijati govorno
kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih v vrstniki in odraslimi..

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

Letni cilji izobraževanja je doseganje čim boljših rezultatov na vseh področjih osnovnega izobraževanja.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

D101 - REDNI MATERIALNI STROŠ.OŠ VIDE
Vrednost: 106.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) za
sofinanciranje materialnih stroškov OŠ ( elektrika, voda ogrevanje, odvoz odpadkov, zavarovanje objekta,
varovanje zgradbe in dimnikarske storitve ...). Občina Videm je ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Videm, ki je sestavljen iz matične šole (OŠ Videm) in dveh podružnic (Podružnične šole Leskovec in
podružnične šole Sela).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana na podlagi realizacij preteklih let in je namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov OŠ (
elektrika, voda ogrevanje, odvoz odpadkov, zavarovanje objekta, varovanje zgradbe in dimnikarske storitve).
Sredstva se nakazujejo po dvanajstinah na osnovi sklenjene pogodbe in posredovanih zahtevkov. Za leto 2018 je
upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.
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D103 - OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE
Vrednost: 26.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za vzdrževanje na šoli Videm in podružnicah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je v letu 2018 planirana za tekoče vzdrževanje objektov, posodobitve opreme in morebitne nabave
drobnega inventarja. V letu 2018 je potrebno obnoviti preplesk nekaj učilnic in opraviti brušenje in lakiranje
parketov, ter urediti dovod tople vode v učilnice in sanitarije, za kar so planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR.
Za posodobitev računalniške opreme za OŠ Videm in obe podružnični šoli so planirana sredstva v višini 5.000,00
EUR. Za zamenjavo kotla v šolski kuhinji v OŠ Videm je planiranih 5.360,00 EUR. Za nabavo opreme za
učilnice ( kinestetične mize in zamenjava dotrajanih šolskih miz, ter stolov) je planiranih 6.000,00 EUR.

Za vsa planirana dejanja se je potrebno predhodno dogovoriti z Občino Videm.

D11 - DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM
Vrednost: 6.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za zagotavljanje drobnega vzdrževanja na šoli Videm in podružnicah. (obnova ograj,
pleskanje in barvanje poškodovanih sten, lakiranje parketov, obnova elektroinštalacij in centralne napeljave
(menjava stikal, ventilov in podobno), popravilo vratnih kril, vodovodnih instalacij, wc sanitarij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se redno drobno vzdrževanje kot so popravila stolov, klopi, sanitarij, žaluzij, vzdrževanje okolice,
ogrevanja, obnova ograj, pleskanje in barvanje poškodovanih sten, lakiranje parketov, obnova elektroinštalacij in
centralne napeljave (menjava stikal, ventilov in podobno), popravilo vratnih kril, vodovodnih instalacij). Za leto
2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto. Sredstva se nakazujejo v skladu s pogodbo po
dvanajstinah.

D132 - SOFINANCIRANJE DODANIH UR V KOMBINIRANIH
ODDELKIH OŠ

Vrednost: 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2017/18 je v šolah v Leskovcu in Selah 6 kombiniranih oddelkov (na Selih sta dva kombinirana
oddelka 2. in 3. razred ter 4. in 5. razred, v Leskovcu so štirje kombinirani oddelki (1. in 2., 3. in 4., 5. in 6., ter 7. in
8. razred). Tudi v letu 2017/18 predvidevamo da bomo imeli še vedno kombinirane oddelke in sicer na Selih 2 , v
Leskovcu pa 4.

Ker je pouk v kombiniranih oddelkih zaradi sočasnega poučevanja dveh razredov in dveh različnih vsebin, manj
kvaliteten, kot bi bil sicer, občina financira dodatne ure pouka za ločeno poučevanje nekaterih predmetov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana na dejstvu, da je v šolskem letu 2017/18 v šolah v Leskovcu in Selah 6 kombiniranih
oddelkov (na Selih sta dva kombinirana oddelka 2. in 3. razred ter 4. in 5. razred, v Leskovcu so štirje kombinirani
oddelki (1. in 2., 3. in 4., 5. in 6., ter 7. in 8. razred). Tudi v letu 2017/18 predvidevamo da bomo imeli še vedno
kombinirane oddelke in sicer na Selih 2 , v Leskovcu pa 4.

Ker je pouk v kombiniranih oddelkih zaradi sočasnega poučevanja dveh razredov in dveh različnih vsebin, manj
kvaliteten kot bi bil sicer, je potrebno  financiranje dodatnih ur pouka za ločeno poučevanje nekaterih predmetov.

Skupaj predvideni stroški za leto 2018:

- 13.500 EUR za ločeno poučevanje v 2. in 3. VIO (šolsko leto 2017/18)
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- 9.000 EUR (ločeno poučevanje v 2. in 3. VIO v šolskem letu 2018/19)

- Skupaj 22.500 EUR

V kolikor bo šola uspešna na razpisu za javna dela, se sredstva namenijo iz te postavke.

D14 - VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM
Vrednost: 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za kritje varstva vozačev, saj je glede na to, da imamo veliko učencev vozačev varstvo
nujno organizirati. Več kot 60% učencev je vozačev iz različnih smeri, zato je zanje organizirano varstvo v času, ko
čakajo na šolski prevoz. Prav tako na nekaterih progah zaradi manjšega števila učencev ni možno organizirati
prevozov večkrat dnevno, ampak je organizirana samo ena vožnja in je varstvo nujno potrebno, zaradi razlike v
dolžini pouka med učenci razredne in predmetne stopnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka se planira, glede na to, da imamo veliko učencev vozačev in ker na nekaterih progah zaradi manjšega
števila učencev ni racionalno organizirati prevozov večkrat dnevno in je nujno organizirati varstvo vozačev. Več
kot 60% učencev je vozačev iz različnih smeri, zato je zanje organizirano varstvo v času, ko čakajo na šolski prevoz.
Za varstvo učencev pred poukom in po njem bo organizirano na vseh treh šolah 25 ur varstva vozačev na teden.
Medsebojno razmerje se dogovori s pogodbo in se krije na podlagi mesečnih zahtevkov.

D192 - PROJEKT HALOŠKI RADOVEDNEŽI
Vrednost: 4.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm se je skupaj še z 10 partnerji v letu 2017 prijavila na razpis LAS, kjer iz naslova ESSR odobren
projekt "haloški radovedneži".

Vprojektu sodeluje 6 občin (Videm, Žetale, Zavrč, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk) ter 5 osnovnih šol (Majšperk,
Žetale, Videm, Podlehnik in Cirkulane).

Vodilni partner na projektu je osnovna šola Majšperk. Projekt je namenjen nadarjenim otrokom, ki se bodo na
delavnicah srečevali in izvajali aktivnosti. Vsak partner v projektu zagotovi na podlagi dogovora svoj delež na
projektu. Občina Videm v okviru projekta nabavi 6 fotoaparatov.

Višina nepovratnih sredstev je 85% upravičenih stroškov.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki povečajo za vrednost DDV-ja za nabavljeno opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

D21 - OSNOVNE ŠOLE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Vrednost: 7.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavljanja sredstva za izobraževanje otrok s prilagojenimi potrebami izven sedeža občine. Otroci v letu
2018 obiskujejo OŠ Dr. Ljudevita Pivka v Ptuju in OŠ Glazija Celje . V skladu s pogodbo občina Videm
sofinancira delež sredstev za materialne stroške (kurjava, elektrika, voda,odvoz smeti, odvoz bioloških odpadkov,
dimnikarske storitve, sanitetni material, zavarovanje objektov) in dodatne dejavnosti v skladu z dogovorom.
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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

Planira se delež občine na osnovi števila učencev iz naše občine , ki obiskujejo programe OŠ za otorke s posebnimi
potrebami. Iz naše občine OŠ Dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2017/2018 obiskuje 8 učencev in OŠ Glazija
Celje ena učenka. Občina krije materialne stroške in nadomestilo za NUSZ. Medsebojna razmerja uredimo s
pogodbo in jih krijemo na podlagi zahtevkov.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 9.001 €

Opis podprograma

Programsko področje osnovnega glasbenega izobraževanja. Vzpodbujamo glasbeno nadarjenost otrok s
sofinanciranjem delovanja glasbene šole.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
2. Zakon o osnovni šoli (Uradno prečiščeno besedilo ZOsn-UPB3 Ur.l.81/2006)
3. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( uradno prečiščeno besedilo - ZOFVI-UPB5 Ur.l.
16/07)
4. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l.RS 75/05)
5. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Pogodba z Zasebno glasbeno šolo v
samostanu Sv. Petra in Pavla v Ptuju

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje glasbene izobrazbe in nadgranje vsakega posameznika

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

Letni cilji izobraževanja je doseganje čim boljših rezultatov na področju glasbenega izobraževanja.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

D20 - GLASBENE ŠOLE
Vrednost: 9.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm vzpodbuja glasbeno nadarjenost otrok s sofinanciranjem delovanja glasbene šole Karol Pahor Ptuj,
katere soustanovitelj smo.Občina tako zagotavlja sredstva za plače in
sredstva za izdatke za blago in storitve . Višina sredstev je v skladu s sorazmernim deležem na podlagi števila

vključenih otrok iz občine Videm. Medsebojno razmerje se ureja s pogodbo. Občina pokriva materialne stroške,
najemnina, in delež sredstev za nadomestila stroškov za prehrano in prevoz. V letu 2017 imamo sklenjeno
Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Pogodbo z Zasebno glasbeno šolo v
samostanu Sv. Petra in Pavla v Ptuju za proračunsko leto, ki pa se glede na šolsko leto nadaljuje tudi v 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana na na število učencev iz občine Videm. Občina pokriva materialne stroške, najemnino, in
delež sredstev za nadomestila stroškov za prehrano in prevoz. Postavka je planirana na podlagi podatkov za šolsko
leto 2017/2018, ko Zasebno glasbeno šolo v samostanu Sv. Petra in Pavla obiskuje trinajst učencev in Glasbeno šolo
Karol Pahor Ptuj dvaintrideset učencev. Za leto 2018 je upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,6 % na preteklo leto.
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1905 - Drugi izobraževalni programi
Vrednost: 440 €

Opis glavnega programa

Mladinske delavnice se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole s pomočjo prostovoljcev prek Centra za socialno
delo Ptuj. Z delavnicami pripomoremo k oblikovanju osebnosti mladostnikov, oblikovanju njihove samopodobe in
strmimo k izboljšanju medsebojnih odnosov

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji izvajanja mladinskih delavnic je oblikovanje pozitivne osebnosti mladostnikov, oblikovanje njihove
samopodobe in izboljšanje medsebojnih odnosov med mladimi.

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

Letni cilji izobraževanja je ciljno populacijo usmeriti na prave poti pri izbiri želenih ciljev, s poudarkom na
oblikovanju samopodobe in samega sebe v pozitivno osebnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih
Vrednost: 440 €

Opis podprograma

Občina Videm v strmi za tem, da so vse populacije občanov deležne osnovne izobrazbe in podpira pobude za
osnovno izobrazbo odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni cilji izobraževanja je ciljno populacijo usmeriti na prave poti pri izbiri želenih ciljev, s poudarkom na
oblikovanju samopodobe in samega sebe v pozitivno osebnost.

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

Zagotoviti pomoč pri premogaovanju ovir za dosego izobrazbe starejše populacije.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E62 - CENTER ZA SOCIALNO DELO-SVETOVANJE V 7. IN 8.
RAZREDU

Vrednost: 440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za zagotavljanje izvedbe programa v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Za
izvedbo skrbijo prostovoljci centra, ki programe izvajajo v zavodu OŠ Videm. Mladinske delavnice služijo
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oblikovanju osebnosti mladostnikov, oblikovanju samopodobe in k izboljšanju medsebojnih odnosov. Mladinske
delavnice se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2018 se predvideva se 11 srečanj (40 € za eno srečanje). Za izvajanje storitve se sklene z CSD Ptuj pogodba
o sofinanciranju za šolsko leto.

1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 166.400 €

Opis glavnega programa

Občina Videm na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o
osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz
občine Videm JZ OŠ Videm s podružnicami in ostale šole s prilagojenim programom za osnovnošolske otroke.
Zagotavljamo kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven
sedeža občine. Ostali prevozi osnovnošolskih otrok se krijejo le , če je bilo tako dogovorjeno z lokalno skupnostjo

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz
učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov
ogrožena njihova varnost.. Posebno pravico do prevoza ne glede na oddaljenost od šole pa imajo učenci prvega
razreda devetletke. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako
znižati stroške šolskih prevozov. Zagotavljali bomo tudi prevoze osnovnošolskih otrok v dve šole v naravi, v
plavalne tečaje od 1 do 3. razreda, ter na tekmovanja v znanju in športna tekmovanja.

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

V okviru tega programa bo glavni cilj zagotovitev sredstev za prevoz otrok v OŠ in zavode za osnovnošolsko
izobraževanje s prilagojenim programom, ter ostale prevoze osnovnošolskih po dogovoru z lokalno skupnostjo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 141.400 €

Opis podprograma

Občina Videm na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o
osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz
občine Videm JZ OŠ Videm s podružnicami in ostale šole s prilagojenim programom za osnovnošolske otroke.
Zagotavljamo kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven
sedeža občine. Ostali prevozi osnovnošolskih otrok se krijejo le , če je bilo tako dogovorjeno z lokalno skupnostjo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli

Zakon organizaciji in financiranju vzgoje in ozobraževanja

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz
učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov
ogrožena njihova varnost, ter prevoze v šole v naravi. Prav tako zagotavljamo prevoze ne glede na oddaljenost za
vse otroke v prvi razred devetletke.

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

Skupaj z izvajalcem prevozov zagotoviti šoloobveznim otrokom čim boljšo povezanost med domom in šolo in
storitev izvesti kvalitetno.
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4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

D160 - PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM
Vrednost: 115.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona
o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za kritje prevozov osnovnošolskih otrok.
Prevozi se izvajajo na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca prevozov. Do
brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre in učenci na nevarnih
poteh, ki jih določi občina. Posebno pravico do prevoza ne glede na oddaljenost od šole pa imajo učenci prvega
razreda devetletke. e

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se strošek prevozov glede na okvirni sporazum št. 430-4/2015-7 in podpisan Aneks št. 1 in št. 2 k
sporazumu z izvajalcem prevozov glede na šolsko leto 2017/2018, ko znaša cena dan 648,50 EUR z DDV. Pri
planiranju je bila za leto 2018 delno upoštevana stopnja rasti cen v višini 1,5 % na preteklo leto.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

D161 - PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ
Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona
o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami za kritje prevozov osnovnošolskih otrok., ki
potrebujejo posebno obravnavo. Z izvajalci prevozov se sklene pogodba o izvedbi prevozov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana na izhodišču, da je v šolskem letu 2017/2018 potreben prevoz za sedem otrok in je
organiziran poseben prevoz z izvajalcem, ki skrbi za prevoz oseb s posebnimi potrebam. Vseh sedem otrok se vozi
v OŠ. Dr. Ljudevita Pivka v Ptuj in znaša cena na dan 92,88 € z vključenim DDV. Iz te postavke se poravnajo tudi
stroški prevoza otrok na razne delavnice v Zavod Dornava in druge.

D162 - DODATNI PREVOZI OŠ VIDEM
Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dodatnih prevozov osnovnošolskih otrok v dve šole v naravi, v plavalne tečaje od 1 do 3. razreda,
ter na tekmovanja v znanju in športna tekmovanja. Ti prevozi se posebej dogovorijo z lokalno skupnostjo. To so
dejavnosti, ki so cenovno dražje, zato je staršem v veliko pomoč, če bi jim občina pomaga s plačilom prevoza.
Za vse prevoze, se je potrebno predhodno za odobritev sofinanciranja dogovoriti z županom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana za sofinanciranje dodatnih prevozov osnovnošolskih otrok v šole v naravi in šole plavanja in
naravoslovne tabore. V letu 2018 je planirana:

Šola smučanja na Rogli (traja pet dni) v mesecu januarju 2018 (7. razred), če bodo ugodne snežne razmere, drugače
se čas izvedbe prilagaja.

Šola plavanja za učence 5. razredov bo v mesecu juniju 2018 (Portorož)

Plavalni tečaji v Termah Ptuj 1. 3. razred,

prevozi na Tekmovanja v znanju in športna tekmovanja.
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19069003 - Štipendije
Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E711 - ŠTIPENDIJE
Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za štipendije dijakom in študentom, ki dosegajo najmanj prav dober uspeh oz.
povprečno oceno 8,00 in imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na območju Občine Videm. Štipendije se
podeljujejo po sprejetem Pravilniku o štipendiranju na podlagi objave javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ker se na javni razpis vsako leto prijavlja več dijakov in študentov se sredstva za leto 2018 planirajo v višini
25.000,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 358.757 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika/pomočnico,

- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle in invalide (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni
zavodi) za tiste občanke in občine Videm, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni
plačila.

- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo
javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.
- aktivnosti v vezi zagotovitve lastnih kapacitet za namestitev starejših socialno ogroženih občanov

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucialnega varstva (Ur.l. 93/02)
Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj in temeljno izhodišče politike socialnega varstva lokalne skupnosti je zagotavljati take razmere in
pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem okolju ali v okviru zavodov
institucialnega varstva omogočale dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo
ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 4.500 €

Opis glavnega programa

Občina Videm za namenja enkraten prispevek za novorojence družinam z območja Občine Videm.
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na
območju Občine Videm. Po pravilniku občina staršem podeli vrednosti bon.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbuda in nagrada za povečanje rodnosti na območju lokalne skupnosti.

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

Staršem novorojenca izraziti pozornost s strani lokalne skupnosti, merilo uspešnosti programa pa bo število rojstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

V okviru proračuna zagotoviti enkraten prispevek za novorojence družinam z območja Občine Videm. Občina
staršem podeli vrednosti bon s pravilnikom določeni višini, ki ga lahko izkoristijo le v korist novorojenca.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence (Ur.l.RS 93/02)in sprememba Pravilnika o enkratnem prispevku za
novorojence (Uradno glasilo slovenskih občin 2/08).

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

Vzpodbujanje rojstev v lokalni skupnosti, kar se odraža v prirastu prebivalcev.

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E11 - DARILO OB ROJSTVU OTROKA
Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva za novorojence v letu 2018. Sredstva se namenijo po sprejetem
Pravilniku o enkratnem prispevku za novorojence. Enkratni prispevek za prvega novorojenca znaša 70,00 EUR,
enkratni prispevek za drugega novorojenca znaša 100,00 EUR in enkratni prispevek za vsakega nadaljnega
novorojenca znaša še dodatnih 50,00 EUR.
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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

Pri planiranju proračuna za leto 2018 se je proračunska postavka povišala.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 354.257 €

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem
varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire
družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno
varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in financiranja javne službe za storitev pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim
osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter
zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni
socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti
socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki
zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do
koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu,
(do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih
organizacij in javnih zavodov (npr. varne hiše).

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: 222.045 €

Opis podprograma

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucialnega varstva invalidov v domovih. Skladno z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in v skladu z občinskim Pravilnikom o namestitvi oseb v domove
ostarelih in ostale zavode institucialnega varstva (Ur.l. 93/02) krije občina občanom razliko do polne cene programa
institucialnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi
izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucialno varstvo.
V okviru tega programa zagotavljamo tudi sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega
pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika .

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucialnega varstva (Ur.l. 93/02)
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 in spremembe)Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB, 21/06- odločba US in 14/07 -ZSPDPO)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali
imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko
izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika in finančne podpore k namestitvi
socialno ogroženih v domove institucialnega varstva.

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

Letna izvedbena cilja je sofinanciranje domskega varstva invalidov, ki nimajo druge možnosti bivanja,
zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
pomočnico (pravica do izbire družinskega pomočnika) in sofinanciranje programov v nezmanjšanem obsegu.
Kazalci za merjenje dosega cilja so število družinskih pomočnikov in število sofinanciranih programov domskega
varstva za čim več socialno šibkih občanov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E73 - DRUŽINSKI POMOČNIK
Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o postopku za uveljavljanje pravice do
izbire družinskega pomočnika za sofinanciranje delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače in
prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, ter
zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika na podlagi odločbe, ki jo izstavi CSD Ptuj v skladu 18.
h člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS 36/04).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se sofinanciranje treh družinskih pomočnikov. Delno plačilo se usklajuje z rastjo minimalne plače. Z
zakonom o uravnoteženju javnih financ sta bila v letu 2012 uvedena dva nova davka pri obračunu družinskega
pomočnika in sicer 5,96% prispevek za zdravstveno varstvo in 0,18% prispevek za poškodbe pri delu. Pri planiranju
je bila delno upoštevana stopnja rasti cen na preteklo leto v višini 1,3 %.

E800 - SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV
Vrednost: 191.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm je dolžna sofinancirati oskrbo institucialnega varstva invalidov v domovih. Skladno s 98. in 99.
členom Zakona o socialnem varstvu, ter na podl. 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Ur.l. 38/02, 106/02, 100/03) in v skladu z občinskim Pravilnikom o namestitvi oseb v
domove ostarelih in ostale zavode institucialnega varstva (Ur.l. 93/02), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) krije občina občanom razliko do polne cene
programa institucialnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki
na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucialno varstvo.
Izvajalci oziroma domovi oblikujejo ceno storitev oz. oskrbnega dne po določbah pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev Občina zagotavlja sredstva za opravljene storitve na podlagi mesečne
fakture, ki jo izstavi izvajalec. Faktura mora vsebovati vrsto socialno varstvene storitve, ceno opravljene storitve
(prikazan delež po vseh sofinancerjih), ime in priimek varovanca-ke, rojstne podatke, podatke o stalnem bivališču,
ter število izvršenih storitev v posameznem mesecu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se, da bo v letu 2018 povprečju v socialno varstvenih zavodih za invalide 19 oseb, za katere smo dolžni
ob odbitku lastnih odhodkov kriti razliko do cene institucialnega varstva. Za leto 2018 smo planirali mesečni stroške
v višini 17.587,09 EUR , kar pa se med letom spreminja glede na dejansko stanje varovancev. Zakonodaja
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invalidom omogoča vključitev v institucialno varstvo brez privolitve občine, zato nimamo na višino stroškov in
število varovancev bistvenega vpliva.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 107.772 €

Opis podprograma

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucialnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev ki bi skrbeli
zanje in jih je potrebno namestiti v domsko oskrbo. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS) in v skladu z občinskim Pravilnikom o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucialnega
varstva (Ur.l. 93/02) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucialnega varstva. Dejstva o
upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje
izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucialno varstvo.
S tem programom pa občina pokriva tudi pokrivanje socialno varstvene storitve pomoči na domu, ki jo izvajamo v
sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Socialna oskrba obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri osebni negi,
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucialnega varstva (Ur.l. 93/02)
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 in spremembe)Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB, 21/06- odločba US in 14/07 -ZSPDPO)

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij
človeka dostojno življenje, zato jim zagotavljamo varstvo v domovih institucialnega varstva. Občina Videm želi v
svojem okolju tudi sama pridobiti ustrezen objekt za varstvo starejših in invalidnih oseb, za kar že tečejo potrebne
aktivnosti.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov domskega varstva za
čim več socialno šibkih občanov in oskrbeti preko programa izvajanja pomoči na domu čim več pomoči potrebnih
občanov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E70 - POMOČ NA DOMU - CSD
Vrednost: 14.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za
izdatke za blago in storitve izvajalcu pomoči na domu.
Občina Videm zagotavlja s temi sredstvi kritje stroškov, ki nastanejo pri socialno varstveni storitvi pomoč na
domu, ki jo izvajamo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Socialna oskrba obsega gospodinjsko pomoč,
pomoč pri osebni negi, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. S CSD Ptuj imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju in
financiranju pomoči družini na domu.



Stran 153 od 178

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se v povprečju zagotavljanje pomoči osmim osebam iz občine Videm preko programa pomoči na
domu. Občinski svet je potrdil ekonomsko ceno storitve pomoči družini na domu od 01.04.2013 in znaša 15,98 EUR
na uro. Strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora znaša za vse občine UE Ptuj 1.904,00 EUR. Cena
storitve za uporabnika Pomoči na domu znaša 5,29 EUR na efektivno uro in velja od 01.04.2013. Razliko do polne
cene storitve bo občina VIDEM kot subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v višini 66,9 %. Stroške
strokovne priprave bo občina, sorazmerno številu uporabnikov, v 100 % pokrivala iz sredstev občinskega
proračuna.V skladu z 12. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je
Občina VIDEM soglašala z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, zaradi posebnosti naselja, na 100
efektivnih ur na eno neposredno izvajalko na mesec. Občina je pristopila tudi k sofinanciranju socialne oskrbe
pomoči družini na domu ob nedeljah in praznikih.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

E801 - SOCIALNO VARSTVO STARIH
Vrednost: 92.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 98. in 99. členom Zakona o socialnem varstvu, ter na podlagi 7. člena Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 38/02, 106/02, 100/03) in v skladu z občinskim
Pravilnikom o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucialnega varstva (Ur.l. 93/02), Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) krije občina
občanom razliko do polne cene programa institucialnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja
Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi
v institucialno varstvo. Izvajalci oziroma domovi oblikujejo ceno storitev oz. oskrbnega dne po določbah
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS) ter, Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) Občina zagotavlja sredstva za opravljene
storitve na podlagi mesečne fakture, ki jo izstavi izvajalec. Faktura mora vsebovati vrsto socialno varstvene
storitve, ceno opravljene storitve (prikazan delež po vseh sofinancerjih), ime in priimek varovanca-ke, rojstne
podatke, podatke o stalnem bivališču, ter število izvršenih storitev v posameznem mesecu. V domovih za ostarele je
bilo v letu 2017 14 oseb, kjer se doplačila gibljejo v odvisnosti od lastnih sredstev posameznika. Na ceno programa
pa vplivajo tudi potrebe posameznika (posebna nega, nepokretni varovanci, diete in podobno) . Sredstva je potrebno
zagotoviti občanom, ki so potrebni domskega varstva, saj je zakonodaja omogoča vključitev v institucialno
varstvo brez privolitve občine, zato nimamo na vključevanje v varstvo bistvenega vpliva. Ob tem se v primeru
premoženja vknjiži prepoved odtujitve v korist občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideva se, da bo v letu 2018 povprečju v domovih za ostarele 13 oseb, kjer se doplačila gibljejo v odvisnosti
od lastnih sredstev posameznika. Na ceno programa pa vplivajo tudi potrebe posameznika (posebna nega,
nepokretni varovanci, diete in podobno) . Za leto 2018 smo planirali mesečni stroške v višini 8.991,66 EUR , kar pa
se med letom spreminja glede na dejansko stanje varovancev. Glede na uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ter na dejstvo da je
delež starejše populacije v občini Videm vedno večji, je pričakovati, da se bo delež varovancev v letu 2018 še
povečal.

Z rebalansom št. 2 se postavka zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 13.900 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje neprofitnih
in tržnih najemnin socialno ogroženim občanom. Program je predviden tudi za sofinanciranje pogrebnih stroškov
občanov. Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov pride predvsem, ko je pokojnik bil prejemnik socialne
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denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki bi ga po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 89) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 in spremembe), ter podrejeni predpisi
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB, 21/06- odločba US in 14/07 -

ZSPDPO)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm (Ur.l. RS 93/02)

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

Dolgoročna cilja podprograma sta podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja pomoči
pri plačevanju neprofitnih stanarin. Zagotavljanje pogrebnin za občane brez svojcev. Dodelitev enkratne socialne
pomoči za materialno ogroženim.

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

Zagotoviti pomoč na vseh področjih podprograma v čim večjem številu in odpraviti čim več socialnih stisk naših
občanov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E3 - REFUNDACIJA STANARIN
Vrednost: 8.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu 99. členom zakona o socialnem varstvu in v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/00 in
spremembe) je potrebno nameniti sredstva za subvencioniranje neprofitnih in razlike do tržnih najemnin.
Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz 121. člena
Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03 18/04 in spremembe) in ostale premoženjske pogoje in so najemniki:
neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih najemnin ali bivalnih enot, namenjenih
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 1. 1. 2012 se je začel uporabljati Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega
zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih
sredstev,poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo monost zlorab). Postopke
subvencioniranja najemnin vodi Center za socialno delo Ptuj, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski
proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana glede na realizacijo preteklega leta in se predvideva, da bo v letu 2018 občina Videm
subvencionirala mesečno povprečno tri neprofitne najemnine in štiri tržne nejemnine občanom občine
Videm. Postopke odločanja o subvencioniranju najemnin vodi center za socialno delo Ptuj, ki izda upravičencem
odločbo. Sredstva za subvencije zagotavlja občinski proračun.

E4 - POGREBNI STROŠKI
Vrednost: 2.500 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm skrbi za sofinanciranje osnovnih pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom. Do plačila
oziroma doplačila pogrebnih stroškov pride predvsem, ko je pokojnik bil prejemnik socialne denarne pomoči po
zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki bi ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.
List RS, št. 89) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati. V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in
premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V
tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je predvidena na dejstvo , da bo v letu 2018 občina Videm sofinancirala v popvrečju trem socialno
ogroženim občanom osnovne pogrebne stroške.

E71 - OSTALE SOCIALNE POMOČI
Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom se vodi oprostitev po odloku za komunalni prispevek, ki
se mora v višini oljašav prenakazovati na podračun in voditi na prihodkih od komunalnega prsipevka in na
odhodkovni strani na pomočeh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na kontu drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom pa se vodi oprostitev po odloku za komunalni prispevek,
ki se mora v višini oljašav prenakazovati na podračun in voditi na prihodkih od komunalnega prispevka in na
odhodkovni strani na pomočeh.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih
Vrednost: 1.090 €

Opis podprograma

Občina Videm s svojim sofinaciranjem spodbuja programe, ki našim občanom in njihovim svojcem omogočajo lažje
premagovanje življenskih stisk in vrnitev s stranpoti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj programa je čim večje število ozdravljenih in rešitev čim več družinskih stisk.

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

Letno želimo vsaj petim družinam pomagati prebroditi stisko, v kateri so se znašli skupaj z odvisnikom in
ozdravitev le tega.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E611 - ARS VITAE - PROGRAM MOSTOVI
Vrednost: 1.090 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm s svojim sofinanciranjem spodbuja programe, ki našim občanom omogočajo lažje premagovanje
življenskih stisk in vrnitev s stranpoti. s pomočjo na tem področju želi zagotoviti tudi pomoč družinam, da lažje
prebrodijo stiske, v katerih so se znašle skupaj s svojci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana za izvedbo projekta MOSTOVI v letu 2018, ki ga izvaja društvo ARS VITAE, Društvo za
razvoj in izvajanje programov pomoči. Namen programa je informiranje odvisnikov od nedovoljenih drog in
osveščanje njihovih svojcev, da skupno prebrodijo življenjske stiske. Delež sofinanciranja je planiran glede na
število prebivlcev. Delno je financiran iz Ministrstva. V letu 2017 so bili v program v povprečju mesečno vključeni
štirje občani. Pri planiranju je bila delno upoštevana stopnja rasti cen na preteklo leto v višini 1,1 %.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 9.450 €

Opis podprograma

V podprogramu zagotavljamo sredstva za delovanje humanitarnih organizacij in ustanov, ki skrbijo za premostitev
socialne ogroženosti in stiske naših občanov. Občani se tako lahko obračajo pomoč na Rdeči Križ Slovenije, enoto v
Ptuju. Program pa delno sofinancira z enkratno dotacijo tudi društva, ki vključujejo naše občane, ki so zaradi
zdravstvenih ali drugih težav postavljeni pred drugačne pogoje življenja in se v okviru le teh družijo in si z
izmenjavo izkušenj lajšajo preživljanje vsakdanjika.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 in spremembe), ter podrejeni predpisi
2. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB, 21/06- odločba US in 14/07 -
ZSPDPO)
3. Pravilnika o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih društev (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4 z dne
3.3.2006)

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

Zagotoviti pogoje za normalno preživljanje življenjskega obdobja vsem občanom, tudi tistim, ki se trenutno
spopadajo s zdravstvenimi ali drugimi težavami.

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

Zagotoviti pomoč čim večjem številu in odpraviti čim več socialnih stisk naših občanov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

E60 - REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ
Vrednost: 5.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm sofinancira dejavnosti, ki jih izvaja organizacija Rdečega križa Slovenije, Enota Ptuj. Občina
Videm sofinancira stroške delovanja Rdečega Križa na osnovi sklenjene pogodbe o realizaciji programov Rdečega
križa, ki ga izvaja ta v skladu z nacionalnim programom RKS. Delež sofinanciranja programov je glede na število
prebivalcev občine Videm. Občina nakazuje svoj delež po dvanajstinah na osnovi poslanih zahtevkov. Iz te postavke
se pokrije tudi sofinanciranje stroškov prevoza socialno ogroženih otrok v kolonijo rdečega križa.
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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

Predvideva se delež sofinanciranja programov višini 1,00 EUR glede na število prebivalcev občine Videm. Za
sofinanciranje se sklene Pogodba in se nakazuje delež po dvanajstinah . Iz te postavke se pokrije tudi
sofinanciranje stroškov prevoza socialno ogroženih otrok v kolonijo rdečega križa.

E64 - VARNA HIŠA
Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena za sofinanciranje Varne hiše. Občina Videm z sofinanciranjem omogoča ogroženim po
nasilju v družini, da se lahko umaknejo v varno okolje, dokler ne najdejo varnega doma zase in družinske člane. V
sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj, ki skrbi za varno lokacijo hiše, sklenemo pogodbo o sofinanciranju
Varne hiše na Ptuju. Občine Videm v skladu s pogodbo sofinancira del sredstev za izvajanje programa Varne hiše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana na podlagi števila prebivalcev Občine Videm. Glede na planski izračun mesečnih oz. letnih
stroškov po občinah UE Ptuj je naš delež 8,1 % in znaša za leto 2018 2.700,00 EUR.

E712 - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL V NEPROFITNIH
ORGANIZACIJAH

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Videm skrbi preko sofinanciranja javnih del v dnevnem centru Ozara Ptuj za pomoč osebam s težavami v
duševnem zdravju za vključevanje v družbeno in delovno okolje. V združenju omkogočajo našim uporabnikom lažji
prehod iz institucij v domače okolje in prispevajo k njihovi večji samostojnosti, ter kvalitetnejšemu življenju v
skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je planirana za sofinanciranje javnih del, za začetno zaposlitev ene osebe, ki je v dogovoru z zavodom za
zaposlovanje iz Občine Videm. Sofinanciranje poteka v skladu s sklenjeno pogodbo na podlagi mesečnih
zahtevkov.Občina zagotavlja delež financiranja v višini 25 % in regres za letni dopust.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 36.400 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
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2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 36.400 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje občinskega
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201-Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem
zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje

Vrednost: 36.400 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B9010 - OBRESTI OD POSOJILA
Vrednost: 36.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirano je plačilo obresti po amortizacijskem načrtu. Višina obresti se lahko spremeni, v kolikor se bo višina
Euriborja spremenila. Pri izračunu obrestne mere se upošteva trimesečni Euribor, ki velja zadnji dan predhodnega
meseca in tako določena obrestna mera se spreminja trimesečno. Sredstva plačila obresti smo planirali

za dolgoročni kredit najet v letu 2011 v višini 23.400,00 €

za dolgoročni kredit najet v letu 2013 v višini 6.800,00 €

za dolgoročni kredit najet v letu 2016 v višini 18.000,00 €

Upoštevali smo gibanje Euriborja in morebiten dvig in tako planirali plačila obresti za dolgoročne kredite v višini
48.400,00 €.

Sredstva na proračunski postavki se z rebalansom št. 2 zmanjšajo zaradi nizkega EURI bora.
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 188.392 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe Intervencijski programi in obveznost zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge,
ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujno za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč

Vrednost: 178.301 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč in financiranje nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje
sredstva za odpravo 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.

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

Glavni letni cilj je nadomestilo porabljene rezerve v letu 2008.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 29.414 €

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovati dovolj veliko rezervo občine, ki bo zadostila prvi pomoči v primeru
naravne nesreče.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B80 - REZERVE OBČINE VIDEM
Vrednost: 29.414 €



Stran 160 od 178

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo
(največ do 1,5% prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. S proračunom občine in z odlokom o
proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči v proračunsko rezervo v določenem letu.
Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo do višine, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine. Proračunska
rezerva deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve kot proračunskega sklada delijo pravno naravo
vseh namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, kar pomeni, da se neporabljena sredstva proračunske rezerve na
dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračun tekočega leta. V odloku o proračunu občine se določi tudi
zgornja meja sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 UPB1, 90/7, 102/07 in 40/12 -
ZUJF) -je občina upravičena tudi do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državnega proračuna. Ta zakon
v 17. in 18. členu določa, da je občina upravičena do srestev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni,
pod pogojem, da je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, tojrej za nameje iz 49. člena ZJF,
porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi
odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora imeti občina v letu, ko odpravlja posledice
naravne nesreče, v proračnsko rezervo izločena in tudi porabljena sredstva vsaj v višini 1,5% prihodkov proračuna,
kar pa še vedno ne dosega zgornje meje proračunske rezerve, določene v 49. členu ZJF.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Rezerve so za leto 2018 planirane v višini 66.000,00. Sredstva so planirana v višji višini kot v letu 2017, saj se
predvideva, da bodo sredstva rezerv v letu 2017 porabljena. Za uveljavljanje zahtevkov za izplačilo
iz državnih rezerv mora občina imeti planirana sredstva svojih rezerv v višini 1,5 % od prihodkov (odštejejo se
kapitalski prihodki in investicijski tranferi).

Pri rebalansu št. 2 se proračunska rezerva v letu 2018 na novo oblikuje  v višini 146.817,41 € in sicer:

- sredstva rezerv za naravne nesreče Občine Videm v višini 29.414,01 €

- sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 117.403,40 €, ki se nameni za sanacijo leve brežine ob igrišču
Videm.

Iz leta 2017 se prenesejo sredstva rezerv v višini 27.585,99 €, tako da je skupni rezervni sklad v letu 2018 v
višini 174.403,40 €.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
Vrednost: 148.887 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €
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C9000186 - SANACIJA LEVE BREŽINE OB IGRIŠČU VIDEM
Vrednost: 148.887 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračusnki postavki se z rebalansom št. 2 zagotovijo sredstva za sanacijo brežine ob Dravinji ob igrišču Videm
pri Ptuju. Za izvedbo sanacije je potrebno zagotoviti izvajanje nadzora v skladu z ZGO, izvesti JN po ZJN-3 in
zagotoviti PID po končanju vseh del.

Projekt se navezuje na sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna za sanacije po neurjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 10.091 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 10.091 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 5.666.452 €

B81 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Vrednost: 10.091 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske
rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini
odloča župan. Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo na ustrezno proračunsko
postavko.

Z rebalansom št. 2 se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo zaradi prerazporeditve na druge proračunske
postavke. Proračunska rezervacija se pri rebalansu št. 2 oblikuje v višini 10.090,68 €.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 311.318 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 311.318 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje občinskega
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201-Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem
zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

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

Glavni cilj je v pogajanjih z bankami čim bolj zmanjšati te stroške ali pa jih popolnoma odpraviti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Vrednost: 311.318 €

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov obdelave kreditov, stroškov zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje
kredita ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, pogodba z poslovno banko.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti sredstva, ki so potrebna za najetje novega posojila oz. vodenje že
obstoječega posojila.

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

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 311.318 €

B901 - STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM
Vrednost: 311.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odplačilu najetih kreditov:

- v letu 2011 po katerem je v letu 2018 potrebno odplačati 150.803,68 € glavnice in
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- v letu 2013 po katerem je v letu 2018 potrebno odplačati 21.417,52 € glavnice.

- v letu 2016 po katerem je v letu 2018 potrebno odplačati 118.000,00 € glavnice.

- v letu 2016 (državni proračun) po katerem je v letu 2018 potrebno odplačati 21.097,24 €.

Planirana sredstva zajemajo odplačila po amortizacijskih načrtih za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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I I I .
NAČ RT RA ZVO J NIH  PRO G RAM O V

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
0000 - Neznan

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

OB135-12-0026 - PROJ. DOKUM. RAZVOJNI PROGRAMI
Namen in cilj
Namen je izdelavo dokumentacije DIIP in skrajšanih DIIP-ov za razvojne programe v občini Videm.

Stanje projekta

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB135-12-0058 - CESTA VAREJA-MAJSKI VRH-DRAV.VRH-
PODLEHNIK
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonstrukcija ceste v skupni dolžini cca 5200 m.

Stanje projekta

OB135-12-0063 - CESTA LC ZG. LESKOVEC PODLEHNIK
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonstrukcija ceste v skupni dolžini cca 4300 m z ciljem zagotoviti
prevoznost občanom.

Stanje projekta

OB135-15-0016 - Pločnik Videm od kapele do kapele
Namen in cilj
Namen invesiticije je izgradnja pločnika v dolžini cca 230 m z ciljem zagotoviti večjo varnost pešcev v prometu in
razširitev ceste v isti dolžini z prepastitvijo.

Stanje projekta

OB135-17-0018 - JP POBRŽJE HŠ 148E
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacije cestenga odseka v naselju Pobrežje smer Satler.
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Stanje projekta

OB135-17-0028 - PREPLASTITEV JP 956165 DRAVCI
Namen in cilj
Namen investicije je preplastitev cestnega odseka v naselju Dravci z ciljem zagotoviti občanom boljši dostop do
bivališč.

Stanje projekta

OB135-17-0035 - CESTA REPIŠČE JP 956272 IN 956273
Namen in cilj

Stanje projekta

13029004 - Cestna razsvetljava

OB135-18-0005 - IGRIŠČE VIDEM - KABLOVOD
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev kablovoda (kabliranje) od transformatorske postataje v Vidmu do pomožnega
nogometnega igrišča v Vidmu z ciljem zagotovitvi varno uporabo šporntih in šolskih površin.

Stanje projekta

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB135-17-0007 - DEPONIJA GAJKE
Namen in cilj
Namen investcije je sofinanciranje izgradnje deponije Gajke.

Stanje projekta

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB135-16-0016 - PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH DOMOV
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev nadstreška pri domu Dolena.

Stanje projekta

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB135-14-0011 - Nakup prostorov društvo Kocil
Namen in cilj
Namen investicije je nakup prostorov za društvo z ciljem zagotoviti prostor za delovanje.
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Stanje projekta

1000 - Občinski svet

11029003 - Zemljiške operacije

OB135-15-0013 - KOMASACIJE VIDEM 3
Namen in cilj
Namen investiicije je ureditev komasacijskega območja Videm 3 v k.o. Sela in Trnovec na porvšini cca 279 ha.
Vzporedne se bi izvajala tudi agromelioracija oz. dostopne ceste do parcel znotraj območja. Cilj investicije je boljša
ureditev kmetijskih zemljišč za uprabnike.

Stanje projekta

13029004 - Cestna razsvetljava

OB135-16-0008 - TEKOČE VZDRŽEVANJE JR
Namen in cilj
Namen invesiticije je ureditev katastra JR.

Stanje projekta

20049003 - Socialno varstvo starih

OB135-14-0005 - DOM STAREJŠIH OBČANOV VIDEM
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja doma starejših občanov z ciljem zagotoviti socilano varstvo starejšim.

Stanje projekta

2000 - Nadzorni odbor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB135-16-0007 - SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV KANALIZACIJE
Namen in cilj
Namen investcijje je izgradnja hišnih priključkov gospodinsjtvom, ki so v "drugi vrsti".

Stanje projekta

4000 - Občinska uprava

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

OB135-12-0020 - NAJEM IN NAKUP RAČ.
Namen in cilj
Namen investiicije je nabava nove računalniške opreme za nemoteno delovanje OU.
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Stanje projekta

OB135-12-0021 - NAKUP TISKALNIKOV
Namen in cilj
Namen je nabava novega tiskalnika za nemoteno delovanje OU.

Stanje projekta

OB135-12-0022 - NAKUP DRUGE OPREME
Namen in cilj
Glavni namen je nabava opreme za potrebe nemotenega delovanja oz. opravljanja dela občinske uprave.

Stanje projekta

OB135-12-0023 - NAKUP RAČ. PROGRAMOV
Namen in cilj
Namen je nakup novih računalniških programov v skladu z zahtevano zakonodajo.

Stanje projekta

OB135-12-0025 - PROJ. DOKUM. ZA REGIONALNE PROJEKTE
Namen in cilj
Namen je izdalava dokumentacije DIIP in IP, ki so osnova za prijavo na razpise.

Stanje projekta

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB135-12-0036 - OST. STR. CIVILNA ZAŠČITA
Namen in cilj
Namen investicije je nabava zaščitne opreme v primeru neurij za strehe - ponjave.

Stanje projekta

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB135-12-0016 - POŽARNA TAKSA INV. TRANSFERI
Namen in cilj
Glavni namen je sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševanlne opreme gasilskim društvom v občini Videm z
cilje zagotoviti varnost.

Stanje projekta

OB135-12-0017 - POSEBNI INV. TRANSFERI ZA GASILSTVO
Namen in cilj
Glavni namen je sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Leskovec z ciljem zagotoviti nemoteno delovanje
društu pri izvajanju nalog zaščite in reševanja.

Stanje projekta

OB135-12-0018 - INV. TRANSFERI GAS. DRUŠTVOM
Namen in cilj
Glavni namen je sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme društvom z ciljem zagotoviti varnost
društvom pri izvajanju nalog zašlčite in reševanja.
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Stanje projekta

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB135-12-0054 - UREDITEV VAŠKEGA JEDRA ZG. LESKOVEC
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev vaškega jedra Zg. Leskovec. Predvidena je ureditev kanalizaicije, obnova gasilskega
doma, ureditev parkirišča, podpornega zidu ob cerkvi, izgradnja pločnika in ureditev parkirišč.

Stanje projekta

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

OB135-17-0039 - KMETIJSTVO PO RAZPISIH
Namen in cilj
Namen investicije je subvencioniranje na področju kmetijstva na podlagi javnega razpisa po priglasitvi sheme
državne pomoči - deminimis.

Stanje projekta

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB135-16-0012 - OPREMA ZA REDNO VZDR. CEST
Namen in cilj
Namen investicije je nakup merilnika hitrosti in s tem zagotoviti večjo varnost pešcev, kolesarjev in vseh ostalih
udeležencev v prometu.

Stanje projekta

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB135-12-0055 - POT OB POLSKAVI
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacije in rekonstrukcija ceste ob Polskavi v Lancova vasi v skupni dolžini 500 m z
ciljem zagotoviti večjo prometno varnost.

Stanje projekta

OB135-12-0056 - JP SELA MURKO-SMOLINGER
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonsturkcija ceste v skupni dolžini cca 400 m v KS Sela z ciljem zagotoviti
večjo varnost v prometu.

Stanje projekta

OB135-12-0061 - CESTA MAJSKI VRH -JURCA-KIRBIŠ
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja cestne povezave iz ceste Zajšek - Jurca do navezave na cesto Majski Vrh Kirbiš z
ciljem zagotoviti večjo varnsot v cestnem prometu.
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Stanje projekta

OB135-12-0062 - CESTA LC VAREJA DRAVCI
Namen in cilj
Namen investicijje je preplastitev cestnega odseka Vareja Dravci v skupni dolžini cca 2300 m z ciljem izboljšanja
cestne infrastrutkure.

Stanje projekta

OB135-12-0064 - CESTA LC SP. LESKOVEC CIRKULANE
Namen in cilj
Namen investicije je preplastitev cestnega odseka cestne povezave z občino Cirkulane z ciljem ureditve odseka in
doseči večje varnosti.

Stanje projekta

OB135-12-0069 - CESTA ZG. PRISTAVA -REPEC-GAISER
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonstrukcija ceste v dolžini 420 m z ciljem zagotoviti večjo varnost v
prometu.

Stanje projekta

OB135-12-0071 - CESTA OSTERPERGEJEVO DOLENA
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonstrukcija ceste z ciljem povečati varsnot občanov v cestnem prometu.

Stanje projekta

OB135-12-0074 - PLOČNIK POBREŽJE DO SAGADIN
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev pločnika in s tem povečati varnosti pešcev v cestnem prometu.

Stanje projekta

OB135-12-0075 - CESTA DRAVINJSKI VRH - TUŠEK
Namen in cilj
Namen investicije je preplastitev ceste v Sp. Pristavi v skupni dolžini 530 m z ciljem povečati varnost občanom v
cestnem prometu.

Stanje projekta

OB135-15-0017 - Kolesarske poti
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev kolesarskih poti na območju občine Videm po obstoječih lokalnih cestah, javnih poteh
in vzporedno ureditev infrastrukture oz. obnova dela LC Videm - Dravinjski Vrh - Majski Vrh - Podlehnik v dolžini
cca 2.440 m z postavitvijo prometnih znakov, klopc, luči.

Stanje projekta

OB135-16-0033 - CESTA LJUSTAVA
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja cestnega odseka v Ljubstavi z ciljem zagotoviti boljšo dostopnost občanom do
bivališč.
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Stanje projekta

OB135-17-0013 - IZGRADNJA CESTE DO TOPOLOVEC BLAŽA-
LJUBSTAVA
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev dela odseka ceste v KS Videm v dolžini cca 100 m z ciljem zagotoviti dostop do
bivališč krajanom.

Stanje projekta

OB135-17-0014 - IZGRADNJA CESTE "ŠRAJSKA GRABA"
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonstrkucija javne poti v KS Leskovec.

Stanje projekta

OB135-17-0015 - ASFALTIRANJE CESTE BELAVŠEK - BLAŽEVA
KAPELA
Namen in cilj
Namen investicije je asfaltiranje strmega odseka ceste v Belavšku v dolžini cca 100 m z ciljem zagtooviti
prevoznost ceste tudi v zimskem času.

Stanje projekta

OB135-17-0016 - JP 956341 - SKORIŠNJAK
Namen in cilj
Namen investicije je asfaltiranje strmega odseka ceste v dolžini cca 100 m v naselju Skorišnjak z ciljem zagotoviti
prevoznost ceste tudi v zimskem času.

Stanje projekta

OB135-17-0017 - CESTA TRNEK
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacije cestnega odseka v naselju Jurovci v KS Tržec.

Stanje projekta

OB135-17-0026 - CESTA RODNI VRH
Namen in cilj
Namen investicije je preplastitev dela odseka ceste v Rodnem Vrhu v KS Dolena z ciljem zagotoviti občanom varen
dostop do svojih bivališ.

Stanje projekta

OB135-17-0027 - JP 956106 POBREŽJE
Namen in cilj
Namen investicije je preplastitev odseka ceste od Mirala od Letonja v naselju Pobrežje v dolžini cca 200 m.
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Stanje projekta

OB135-17-0029 - PREPLASTITEV POBREŽJE DO SELINŠEK
Namen in cilj

Stanje projekta

OB135-17-0032 - AP LANCOVA VAS
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev novega avtobusnega postajališča v zgornjem delu vasi Lancova vas zaradi izgradnje
nove lokalne ceste.

Stanje projekta

OB135-17-0036 - CETA JP ZVELIČARJEV BREG
Namen in cilj
Namen investicije je nadaljevanje modernizacije ceste "Šrajska graba" - Zveličarjev breg v KS Leskovec z ciljem
zagotoviti boljšo dostoponost do bivališč občanom.

Stanje projekta

OB135-17-0037 - CESTA POD LOŽINO LC 456481
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonstrukcija ceste LC 456481 pod Ložino v KS Leskovec z ciljem izboljšati
dostopnost občanom do svojih bivališč.

Stanje projekta

OB135-17-0038 - CESTA LC 456261 OKIČ
Namen in cilj
Namen investicije je modernizacija in rekonstrukcija ceste LC 456261 v naselju Okič v KS Lekovec s ciljem
zagotoviti boljšo dostopnost občanom do bivališč.

Stanje projekta

OB135-18-0001 - LC 456211 VIDEM- MARKOVCI
Namen in cilj
Namen investicije je dokončanje modernizacije ceste Videm - Markovci v dolžini cca 900 m z razširitvijo z ciljem
zagtooviti varnost udeležencem v prometu.

Stanje projekta

13029004 - Cestna razsvetljava

OB135-17-0019 - JR POBREŽJE HŠ 148E
Namen in cilj
Namen investicije je postavitev 3 luči javne razsvetljave v naselju Pobrežje smer Satler z ciljem zagotoviti večjo
varnost pešcev v prometu.
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Stanje projekta

OB135-17-0020 - JAVNA RAZSVETLJAVA OB POLSKAVI - LANCOVA
VAS
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja javne razsvtljave 5 luči v Lancovi vasi.

Stanje projekta

OB135-17-0023 - ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA JR
Namen in cilj
Namen investicije je postopna rekonstrukcija JR na območju občine Videm; zamenjava dotrajanih svetilk javne
razsvetljave z ciljem zmanjšati stroški porabe električne energije. V štirih letih je predvidena zamenjava 400 svetilk.

Stanje projekta

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB135-15-0009 - KANALIZACIJA LESKOVEC
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja kanalizicijskega omrežja v naselju Leskovec in sicer smer Mala Varnica in smer
Podlehnik z ciljem zagotoviti občanom priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

OB135-15-0010 - KANALIZACIJA VIDEM
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja sekundarnega fekalnega kanala v Vidmu (330 m) in ostalih manjših odsekov z
ciljem, da se zagotovi občanom priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V letu 2019 je predvideno dokončanje
izgradnje fekalnih kanalov v Vidmu; kanal smer Sakelšek dolžina cca 230 m, kanal proti Lenart (dolžina cca 30 m)
in kanal mimo Šmigoc, Trafela v dolžini cca 235 m.

Stanje projekta

OB135-15-0011 - SEKUNDARNI VODI POBREŽJE
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja sekundarega voda v naselju Pobrežje , ocep Novak - Boršt s ciljem zagotoviti
občanom prikljčuitev na kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

OB135-16-0023 - KANALIZACIJA TRŽEC - JUROVCI FAZA II
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja kanaliazcije iz smeri Vidma do naselji Tržec in Jurovci z ciljem zagotoviti priklop na
kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

OB135-17-0030 - SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Namen in cilj
Namen je sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav občanom na območjih, kjer v skladu z Uredbo ni potrebno
zgraditi kanalizacijskega omrežja.
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Stanje projekta

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB135-17-0024 - VODOTOK POLSKAVA
Namen in cilj
Namen investicije je izdelava PGD projekt za ureditev poplavne varnosti na reki Polskavi.

Stanje projekta
Projekt se izvaja od leta 2017.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB135-12-0037 - OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN
Namen in cilj
Namen je izvesti spremembe in dopolnitve OPN za občino Videm in spremembe in dopolnitev podrobnega
prostorskega načrta za poslovno logistično cono.

Stanje projekta

16039001 - Oskrba z vodo

OB135-16-0026 - INV. VLAGANJA V SKUPNE VODOVODNE OBJEKTE
Namen in cilj
Namen investicije je sofinanciranje nujnih investiicijksih vlaganj v globinske vodnjake z ciljem zagotoviti zdravo
pinto vodov sem občanom.

Stanje projekta

OB135-17-0033 - VODOVOD VAREJA
Namen in cilj
Namen investicije je obnova vodovodnega sistema v delu naselja Vareja z ciljem izboljšati in omogočiti občanom
nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB135-17-0025 - ŽARNI GROBOVI POKOPALIŠČE VIDEM
Namen in cilj

Stanje projekta

OB135-17-0034 - INV. POKOPALIŠČE LESKOVEC
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev parkirišča pri popopališču Leskovec z ciljem zagotoviti ustrezno število parkrišč.
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Stanje projekta

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB135-18-0003 - ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA
Namen in cilj
Namen investicije je postavitev električne polnilne postaje za polnjenje dveh vozil na parkirišču pri športnem
objektu Videm z ciljem zagotoviti polnjenje električnih vozil.

Stanje projekta

16069002 - Nakup zemljišč

OB135-12-0024 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Namen in cilj
Glavni namen je odkup zemljišč po katerih potekajo občinske javne poti in lokalne ceste in jih prenesti v javno
dobro.

Stanje projekta

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB135-17-0008 - ZDRAVSTVENA AMBULANTA LESKOVEC
Namen in cilj
Namen investicije je nakup prostorov za potrebe ureditve zdravstvene ambulante v Zgornjem Leskovcu in s tem
omogoči osnovno zdravstveno oskrbo občanom.

Stanje projekta

OB135-17-0031 - IVN. TRANSFERI - URGENTNI CENTER PTUJ
Namen in cilj
Namen investicije je sofinancirajne izgradnja urgentnega centra v Ptuju.

Stanje projekta

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB135-18-0002 - DRUGI ODHDODKI S PODROČJA ZDRAVSTVA
Namen in cilj
Namen investicije je nabava defibrilatorja za potrebe reševanja občanov z ciljem zagotoviti nujno prvo pomoč pri
zastoju srca.

Stanje projekta

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB135-16-0038 - SOFINANCIRANJE BIBLIOBUSA
Namen in cilj
Namen investicijje je sofinanciranje nakupa bibliobusa za potrebe knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
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Stanje projekta

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

OB135-13-0023 - IZGRADNJA CATV
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja CATV CATV sistema v naselju Šturmovci.

Stanje projekta

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB135-14-0006 - KULTURNA DVORANA VIDEM
Namen in cilj
Namen investicijje je izgradnja večnamenske kulturno športne dvorane v Vidmu z ciljem zagotoviti prostore
društvom za razne prireditve.

Stanje projekta

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

OB135-17-0010 - KEGLJIŠČE VAREJA
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev prostora za kegljjišče z ciljem zagtoviti prostorom določenim ciljnim skupinam za
druženje in rekreacijo.

Stanje projekta

18059001 - Programi športa

OB135-15-0003 - OTROŠKA IGRALA
Namen in cilj
Namen investicije je postavitev igral ob igrišču z umetno travo v športnem parku Videm z ciljem nuditi otrokom
rekreacijo in športne igre na prostem.

Stanje projekta

OB135-17-0011 - OPREMA ŠPORTNIH IGRIŠČ
Namen in cilj
Namen investicjie je ureditev igrišča na Vidmu in Tržcu z koši za košarko. Cilj investicije je omogočiti predvsem
mlajšim generacijam rekreacijo.

Stanje projekta

OB135-17-0012 - OPREMA PARKOV Z IGRALI
Namen in cilj
Namen investicije je nakup igral za igiršče Leskovec in nakup koša za košarko z ciljem omogočiti predvsem
mlajšim generacijam rekreacijo in šporntne aktivnosti.
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Stanje projekta

OB135-17-0021 - TRIBUNE VIDEM
Namen in cilj
Namen investicije je urediti streho na tribunah na igrišču Videm.

Stanje projekta

OB135-17-0022 - NADSTREŠNICA LESKOVEC
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev nadstreška na igrišču Leskovec z ciljem zagotoviti prostor za različne športna
aktivnosti.

Stanje projekta

19029001 - Vrtci

OB135-15-0004 - VZDRŽEVANJE VRTCEV
Namen in cilj
Namen investiicije je nakup igral za vrtec Videm z ciljem zagotoviti otrokom igrala za druženje na prostem in nakup
opreme za vrtce Videm.

Stanje projekta

19039001 - Osnovno šolstvo

OB135-13-0013 - OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM
Namen in cilj
Namen investicije je nabava opreme za potrebe oš Videm z ciljem zagotoviti učencem nemoteno delo.

Stanje projekta

OB135-17-0009 - PROJEKT HALOŠKI RADOVEDNEŽI
Namen in cilj
Namen projekta je, da 11 projektnih partnerjev; občine in šole v okviru projekta dela z nadarjenimi učenci v
različnih aktivnostih z ciljem da jih spodbudimo k timskemu in projektnemu delu.

Stanje projekta

5000 - Režijski obrat

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

OB135-12-0044 - NABAVA OSTALE OPREME
Namen in cilj
Namen investicije je nabava osnovnih sredstev - obrezovalca vej in mulčerja za potrebe dela režijskega obrata.

Stanje projekta

OB135-12-0050 - ZBIRNI CETER Z REŽIJSKIM OBRATOM
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja prostorov režijskega obrata občine Videm.
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Stanje projekta

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB135-16-0027 - TEKOČE VZDRŽ. POKOP. IN VEŽICE LESKOVEC
Namen in cilj
Nameni nvesticje je ureditev zidu in parkirišč pri vežici v Leskovcu in postavitev luči.

Stanje projekta



NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI ZA LETO 2018 - rebalans proračuna za 2018

UPRAVLJAVEC: OBČINA VIDEMLJAVEC
1. PRODAJA STANOVANJ, STANOVANJSKIH STAVB Z DVORIŠČI IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI 720001
zap.št.parc.št. površin(m2) šifra k.o. in k.o. solast.delež orientacijska vrednostmetoda razpolaganja ekonomska utemeljenost

1 1112/4 637 445-Zg. Pristava  1/1 17.000,00 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom.posledice
2 *34/2 369 488-Trdobojci  1/1 11985,20 postopek po ZKZ pozitivne ekonom.posledice
3 58/20 60,29 420-Pobrežje št.stavbe 1-del 9 7000,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
4 *23 126 449-Ljubstava  1/1 1260,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom.posledice
5 *24 72 449-Ljubstava  1/1 720,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom.posledice
6 *30 403 446-Jurovci  1/1 14000,00 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom.posledice
7 192/2 216 446-Jurovci  1/1 2000,00 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom.posledice

53965,20

2.ZEMLJIŠČA ZA STANOVANJSKI NAMEN PRODAJA 722100
zap.št.parc.št. površin(m2) šifra k.o. in k.o. solast.delež orientacijska vrednostmetoda razpolaganja ekonomska utemeljenost

1 153/24 90 446-Jurovci  1/1 720,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
2 153/27 103 446-Jurovci  1/1 800,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
3 153/32 511 446-Jurovci  1/1 2.100,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
4 246/1 168 446-Jurovci  1/1 1.500,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
5 247/2 97 446-Jurovci  1/1 970,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
6 153/6 942 446-Jurovci  1/1 17.800,00 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom.posledice
7 237/38 256 420-Pobrežje  1/1 3.700,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
8 153/29 14 446-Jurovci  1/1 112,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
9 152/17 6 446-Jurovci  1/1 48,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice

10 25/15 48 449-Ljubstava 1564/1654 75,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom.posledice
11 1125/32 304  420-Pobrežje  1/1 3.861,00 neposredna pogodba pozitivne ekonom posledice
12 83/9 144 449-Ljubstava  1/1 1.440,00 postopek po ZKZ delno kmetijsko
13 338/4 42 488-Trdobojci  1/1 100,00 neposredna pogodba menjalna pogodba

33.226,00



3.ZEMLJIŠČA ZA POSLOVNI NAMEN PRODAJA 722100
zap.št.parc.št. površin(m2) šifra k.o. in k.o. solast.delež orientacijska vrednostmetoda razpolaganja ekonomska utemeljenost

1 311/29 1875 421-Lancova vas  1/1 9.888,34 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
2 310/8 2648 421-Lancova vas  1/1 13.964,98 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
3 311/30 828 421-Lancova vas  1/1 4.366,69 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
4 311/31 2788 421-Lancova vas  1/1 21.709,83 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
5 310/9 4027 421-Lancova vas  1/1 31.350,23 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
6 311/32 1350 421-Lancova vas  1/1 10.509,72 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
7 311/10 1569 421-Lancova vas  1/1 18.850,49 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
8 715/5 18306 421-Lancova vas  1/1 255.000,00 javno zbiranje ponudb pozitivne ekonom posledice
9 714 27714 421-Lancova vas  1/1 206.319,00 javno zbianje ponudb prihodek občine

571.959,28

4.KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, GOZDOVI IN KMETIJE PRODAJA 722000
zap.št.parc.št. površin(m2) šifra k.o. in k.o. solast.delež orientacijska vrednostmetoda razpolaganja ekonomska utemeljenost

1 289/6 533 420-Lancova vas  1/1 245,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
2 289/10 240 420-Lancova vas  1/1 110,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
3  4/1 16610 489-Mala Varnica  1/1 5.500,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
4  4/2 3021 489-Mala Varnica  1/1 1.500,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
5 5 1356 489-Mala Varnica  1/1 600,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
6 6 4481 489-Mala Varnica  1/1 2.000,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
7  7/1 4524 489-Mala Varnica  1/1 2.200,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
8 *13/1 97 488-Trdobojci  1/1 9.269,42 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
9 34/2 1007 488-Trdobojci  1/1 120,84 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice

10 37/2 1514 488-Trdobojci  1/1 283,88 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
11 67/2 1115 488-Trdobojci  1/1 100,35 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
12 68/1 3214 488-Trdobojci  1/1 795,40 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice



13 *13/2 36 488-Trdobojci  1/1 522,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
14  31/1 2418 488-Trdobojci  1/1 544,05 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
15  31/2 248 488-Trdobojci  1/1 29,68 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
16 33 1039 488-Trdobojci  1/1 194,88 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
17 *14 58 488-Trdobojci  1/1 3.180,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
18 23 1744 488-Trdobojci  1/1 274,68 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
19 30 770 488-Trdobojci  1/1 323,48 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
20 32 464 488-Trdobojci  1/1 55,68 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
21 246 60 446-Jurovci  1/1 60,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
22 1189 7780 445-Zg. Pristava  1/2 1.200,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
23 203/3 4603 482-Mali Okič  1/1 1.455,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
24 412/6 264 489-Mala Varnica  1/1 278,50 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
25 212/2 2821 488-Trdobojci  1/1 891,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
26 217/2 1066 488-Trdobojci  1/1 950,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
27 217/3 2125 488-Trdobojci  1/1 1.714,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
28 219 76 488-Trdobojci  1/1 380,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
29 220 4963 488-Trdobojci  1/1 3.528,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
30 221 2867 488-Trdobojci  1/1 905,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
31 223 2198 488-Trdobojci  1/1 694,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
32 225 4107 488-Trdobojci  1/1 2.652,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
33 226 4578 488-Trdobojci  1/1 1.446,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
34 227 68 488-Trdobojci  1/1 340,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
35 434/10 501 460-Dravci  1/1 500,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
36 83/9 160 449-Ljubstava  1/1 800,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
37 83/10 106 449-Ljubstava  1/1 530,00 postopek po ZKZ pozitivne ekonom posledice
38 1182/1 289 452-Dolena  1/1 180,00 menjalna pogodba
39 190/1 3086 446-Jurovci  7/12 2.229,03 neposredna pogodba razdružilna pogodba
40 191 461 446-Jurovci  7/12 297,69 neposredna pogodba razdružilna pogodba
41 188/2 2186 446-Jurovci  7/12 1.568,45 neposredna pogodba razdružilna pogodba
42 188/3 456 446-Jurovci  7/12 261,74 neposredna pogodba razdružilna pogodba
43 352/12 37 487-Zgornji Leskovec  1/1 50,00 neposredna pogodba menjalna pogodba
44 352/11 113 487-Zgornji Leskovec  1/1 198,42 neposredna pogodba menjalna pogodba
45 352/10 134 487-Zgornji Leskovec  1/1 206,82 neposredna pogodba menjalna pogodba



46 352/9 131 487-Zgornji Leskovec  1/1 52,40 neposredna pogodba menjalna pogodba
47 352/7 52 487-Zgornji Leskovec  1/1 27,88 neposredna pogodba menjalna pogodba
48 352/5 151 487-Zgornji Leskovec  1/1 35,79 neposredna pogodba menjalna pogodba
49 352/4 64 487-Zgornji Leskovec  1/1 15,17 neposredna pogodba menjalna pogodba
50 352/2 72 487-Zgornji Leskovec  1/1 17,06 neposredna pogodba menjalna pogodba
51 352/3 90 487-Zgornji Leskovec  1/1 90,00 neposredna pogodba menjalna pogodba
52 407/2 701 449-Ljubstava  1/1 485,48 neposredna pogodba

51.888,77

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN IN PRAVIC
1.ZA POTREBE INFRASTRUKTURE NAKUP B 900
zap.št.parc.št. šifra k.o. in k.o. površina (m2) delež predvidena sredstvaopombe

1 486/1 419-Šturmovci 26  10/36 54,15 cesta
2 488/1 419-Šturmovci 94  1/1 195,85 cesta
3 344/2 420-Pobrežje 799  1/1 5.300,00 cesta
4 540/5 422-Sela 11  1/1 80,00 krožišče Sela
5 83/5 447-Dravinjski vrh 200  1/1 1.000,00 cesta JP 956121
6 68/10 420-Pobrežje 264  1/1 1.500,00 dovozna pot blok
7 401/9 452-Dolena 192  1/1 165,00 cesta JP 956-842 menjava
8 141/1 420-Pobrežje 230  1/1 450,00 cesta JP 956071
9 141/3 420-Pobrežje 25  1/1 50,00 cesta JP 956071

10 116/4 488-Trdobojci 3  1/1 10,00 cesta JP 956921
11 121/4 488-Trdobojci 39  1/1 50,00 cesta JP 956921
12 186/5 420-Pobrežje 4  1/1 30,00 cesta JP 956101
13 186/7 420-Pobrežje 123  1/1 922,50 cesta JP 956101
14 186/9 420-Pobrežje 118  1/1 885,00 cesta JP 956101
15 185/1 420-Pobrežje 52  1/1 390,00 cesta JP 956101
16 184/1 420-Pobrežje 51  1/1 382,50 cesta JP 956101
17 183/1 420-Pobrežje 52  1/1 390,00 cesta JP 956101
18 182/1 420-Pobrežje 43  1/1 322,50 cesta JP 956101
19 181/1 420-Pobrežje 99  1/1 742,50 cesta JP 956101
20 180/1 420-Pobrežje 67  1/1 502,50 cesta JP 956101



21 179/1 420-Pobrežje 46  1/1 345,00 cesta JP 956101
22 178/1 420-Pobrežje 65  1/1 487,50 cesta JP 956101
23 177/1 420-Pobrežje 117  1/1 877,50 cesta JP 956101
24 669/1 445-Zg. Pristava 624  1/1 1.060,80 cesta JP 956771
25 668/3 445-Zg. Pristava 31  1/1 52,70 cesta JP 956771
26 94/2 421-Lancova vas 20  1/1 160,00 cesta JP 956043
27 95 421-Lancova vas 33  1/1 264,00 cesta JP 956043
28 162/1 446-Jurovci 6698  1/1 20.000,00 za igrišče Tržec
29 152/4 446-Jurovci 620 404/620 8.080,00 JP956073
30 669/16 492-Gruškovje 173  1/1 116,78 JP956597
31 560/3 492-Gruškovje 85  1/1 84,92 JP956597
32 560/5 492-Gruškovje 100  1/1 67,5 JP956597
33 250/2 487-Zg. Leskovec 50  1/1 50,00 cesta-menjava in darilna
34 247/10 487-Zg. Leskovec 88  1/1 35,20 cesta-menjava in darilna
35 247/8 487-Zg. Leskovec 260  1/1 322,44 cesta-menjava in darilna
36 235/3 487-Zg. Leskovec 224  1/1 90,00 cesta-menjava in darilna
37 235/6 487-Zg. Leskovec 466  1/1 17,90 cesta-menjava in darilna
38 238/6 487-Zg. Leskovec 1505  1/1 40,00 cesta-menjava in darilna
39 227/2 487-Zg. Leskovec 100  1/1 100,00 cesta-menjava in darilna
40 80/8 489-Mala Varnica 360  1/1 18,00 cesta-menjava in darilna
41 80/6 489-Mala Varnica 878  1/1 20,00 cesta-menjava in darilna
42 185/30 446-Jurovci 103  1/1 2.500,00 neposredna pogodba
43 *30 446-Jurovci 403  5/12 6.272,65 razdružitev
44 192/2 446-Jurovci 216  5/12 833,33 razdružitev

55.318,72

2. PROSTOR ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI I62 - 420000
zap.št. parc.št. šifra k.o. in k.o. ŠT. STAVBE vrsta neprem. vrednost (eur) površina

1 33/18 487-Zg. Lesovec 142-8 del stavbe 42.000,00 80,20m2

LETNI NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE VIDEM



NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA najem dela stavbe
zap.št.parc.št. šifra k.o. in k.o. okvirna velikost (m2) vrsta neprem. predvidena sredstvaekonomska utemeljenost trajanje najemnega razmerja

1 1125/16 420-Pobrežje 77 klet-poslovna 1815,00 turistična ponudba 30 let
1815,00

NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA zakup zemljišča
1 45/1 490-V.Varnica 618 vinograd 309,00 ureditev igrišča 30 let

309,00

NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA zakup zemljišča
1 348 485-Skorišnjak 40 73,00 za zbiranje odpadkov 10 let

NAČRT ODDAJE  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM
zap.št. parc.št. šifra k.o. in k.o. ŠT. STAVBE vrsta neprem. najemnina (eur) ekonomska utemeljenost

1  1/1 420-Pobrežje 990 poslovni objekt 99,70 prihodek občine-mesečno Telekom
2  1/1 420-Pobrežje 990-5 poslovni objekt 122,00 prihodek občine-mesečno FRIZERSKI SALON
3  1/1 420-Pobrežje 990-22 poslovni objekt 51,67 prihodek občine-mesečno Visama
4  1/1 420-Pobrežje 990-23 poslovni objekt 107,69 prihodek občine-mesečno Visama
5  1/1 420-Pobrežje 990-24 poslovni objekt 61,48 prihodek občine-mesečno Visama
6  1/1 420-Pobrežje 990 poslovni objekt 166,49 prihodek občine-mesečno Frizerski studio
7  1/1 420-Pobrežje 990 poslovni objekt 206,88 prihodek občine-mesečno Lekarne Ptuj
8  1/1 420-Pobrežje 990-25 poslovni objekt 33,14 prihodek občine-mesečno Visama
9  1/1 420-Pobrežje 990-20 poslovni objekt 224,10 prihodek občine-letno terasa

10  1/1 420-Pobrežje 990-21 poslovni objekt 339,30 prihodek občine-letno terasa
11  1/1 420-Pobrežje 990-19 poslovni objekt 110,53 prihodek občine-mesečno cuspis
12  1/1 420-Pobrežje 990-16 poslovni objekt 100,74 prihodek občine-mesečno k-info
13 78/3 420-Pobrežje poslovni objekt 59,64 prihodek občine-mesečno Garant
14 34/2, *13/1 488-Trdobojci 12 Trdobojci 9 100,00 prihodek občine-mesečno najemnik



NAČRT ODDAJE  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V ZAKUP
zap.št. parc.št. šifra k.o. in k.o. okvirna velikost (m2) vrsta neprem. najemnina (eur) ekonomska utemeljenost

1 153/15 446-Jurovci 4783 pašnik 76,96 prihodek občine
2 327/1 421-Lancova vas 2444 njiva 45,59 prihodek občine
3 1591 420-Pobrežje 2222 njiva 18,50 prihodek občine
4 247/8 446-Jurovci 2230 njiva 43,67 prihodek občine
5 244/1 446-Jurovci 1524 njiva 32,76 prihodek občine
6 311/17 421-Lancova vas zbirni center 68,75 prihodek občine







1

OBČINA VIDEM
Občinski svet

Datum: 29.01.2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 86/2010,
75/2012, 47/2013-ZDU1, 14/2015-ZUUJFO) in 16. člena Statuta občine Videm (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 11/2016-UPB2, 45/2017) je občinski svet občine Videm na svoji ____ redni
seji dne, ________.2018 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet občine Videm sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine Videm za leto 2018, priloga rebalansa proračuna za leto 1-2018.

2.

Občinski svet Občine Videm določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Videm za leto 2018 do vrednosti 3.000,00 EUR sprejme župan Občine
Videm

3.

Občinski svet pooblašča župana občine Videm za podpis vseh pogodb v prometu z
nepremičninami, ki so zajete z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem.

4.

O rezultatih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem je župan občine Videm dolžan
obvestiti občinski svet ob zaključnem računu.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Videm za leto
2018 je priloga tega sklepa. (rebalans proračuna -1- 2018).

župan
Občine Videm
Friderik Bračič



OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm
E pošta: info@videm.si
Spletni naslov: http://www.videm.si

KADROVSKI NAČRT
OBČINE VIDEM

2018
Priloga Rebalansa II Proračuna Občine Videm za leto 2018

Datum: maj 2018 Predlagatelj:
Župan Občine Videm
Friderik BRAČIČ



Na podlagi 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) župan
Občine Videm predlaga naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018

UVODNA POJASNILA
Na podlagi 42. člena Zakona o javnih uslužbencih organi sklepajo delovna razmerja in
upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Predlog mora biti
usklajen s predlogom proračuna.
Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih sprejme kadrovski načrt, ki je
usklajen s sprejetim proračunom, župan v 60-tih dneh po uveljavitvi proračuna.
Predlog kadrovskega načrta služi kot sestavni del obrazložitve proračuna.
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane
spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

OSNOVE ZA PRIPRAVO PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA
Občinska uprava zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in
obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, polno zaposlenost delavcev v
občinski upravi in učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprav opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in
administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev,
- normativno pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanja prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Cilj razvojnih usmeritev občine je naravnan k privabljanju novih prebivalcev na
področje občine ter izboljšanju življenjskih pogojev občanov in sicer z izgradnjo
infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, razsvetljava). Za dosego teh ciljev je
potrebno imeti v občinski upravi zaposlen kakovosten in številčno dovolj velik
kader, saj je pri pripravi in izvedbi projektov potrebno sodelovanje ljudi iz različnih



strokovnih področij. Cilj občinske uprave je delovati v korist občanov, ki živijo na
področju občine.

Načrtovane spremembe pri opravljanju nalog občinske uprave gredo v smeri
zmanjšanja preobremenjenosti zaposlenih javnih uslužbencev in sicer da bi vsak
javni uslužbenec opravljal naloge iz svojega področja strokovnosti.

V občinski upravi je na dan 31.087.2018 bilo zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

V režijskem obratu, ki ga je ustanovila Občina Videm pa je bilo na dan 31.12.2017
zaposlenih 8,5 javnih uslužbencev.

STANJE ZAPOSLENOSTI NA DAN 31.12.2017

V Občini Videm je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih 16,5 javnih uslužbencev, od
tega 2 funkcionarja, ki svoje funkcije ne opravljata poklicno. Javnih uslužbencev
14,5 od katerih je 8,5 zaposlenih v Režijskem obratu občine kot strokovno tehnični
delavci in 5 v občinski upravi.

TABELARNI DEL PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA

2016 2017 2018 2019
OBČINA
VIDEM

Število
zaposlenih
na dan
31.12.2016

Število
zaposlenih na
dan
31.12.2017

Dovoljeno št.
zaposlenih na
dan 31.1.2018 iz
kadrovskega
načrta za leto
2018

Predlog
dovoljenega št.
zaposlenih na
dan 31.12. za
naslednje
proračunsko
leto

Funkcionarji
(župan,
podžupan)

2 2 2 2

Zaposleni
občinska
uprava

6 6 8 8

Zaposleni
Režijski
obrat

8,5 8,5 10,5 10,5

SKUPAJ 16,5 16,5 20,5 20,5

Kadrovski načrt velja za zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Občine Videm, ne
velja pa za zaposlitve, ki se financirajo iz drugih virov (evropska sredstva, ipd…).



Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta občine Videm (Uradno glasilo slovenskih
občin, štev.11/2016 – UPB2 in 45/17 ), proračuna občine Videm za leto 2018 (Uradno glasilo
slovenskih občin  št. 55/2017) in rebalansa št. 1 občine Videm za leto 2018 (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 6/2018) je občinski svet Občine Videm na svoji 7. izredni seji, z dne
21.5.2018 sprejel

O   D   L   O   K
o  spremembah odloka proračuna Občine Videm

za leto 2018 – rebalans št. 2

1. člen

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2018 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Konto Naziv Znesek v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.731.766,68
TEKOČI ODHODKI (70+71) 4.313.608,00

70 DAVČNI PRIHODKI 4.025.608,00
700 Davki na dohodek in dobiček 3.772.878,00
703 Davki na premoženje 150.730,00
704 Domači davki na blago in storitve 102.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 288.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 138.000,00
711 Takse in pristojbine 7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 6.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 137.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 711.039,25
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 53.965,20
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 657.074,05

73 PREJETE DONACIJE 50.351,88
730 Prejete donacije iz domačih virov 50.351,88

74 TRANSFERNI PRIHODKI 600.124,05
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 396.613,35
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 203.510,70

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 56.643,50
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 56.643,50

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.150.083,03
40 TEKOČI ODHODKI 1.680.817,20

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 337.995,31
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 54.532,90
402 Izdatki za blago in storitve 1.094.980,90
403 Plačila domačih obresti 36.400,00
409 Rezerve 156.908,09

41 TEKOČI TRANSFERI 1.764.096,03
410 Subvencije 28.700,00



411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.178.595,16
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 191.970,67
413 Drugi tekoči domači transferi 364.830,20

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.604.571,80
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.604.571,80

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 100.598,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 68.240,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 32.358,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -418.316,35
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

DELEŽEV (IV.-V.)
0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 210.270,00
50 ZADOLŽEVANJE 210.270,00

500 Domače zadolževanje 210.270,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 311.318,44

55 ODPLAČILA DOLGA 311.318,44
550 Odplačila domačega dolga 311.318,44
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -519.364,79
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -101.048,44

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 418.316,35
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 519.364,79

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih
programov sta priloga tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Videm.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

10. člen se spremeni, tako, da se glasi

1. Proračunski skladi so:
- sklad proračunske rezerve, oblikovan po ZJF



Proračunska rezerva se v letu 2018 na novo oblikuje  v višini 146.817,41 € in sicer:
- sredstva rezerv za naravne nesreče Občine Videm v višini 29.414,01 €
- sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 117.403,40 €, ki se nameni za sanacijo

leve brežine ob igrišču Videm.
Iz leta 2017 se prenesejo sredstva rezerv v višini 27.585,99 €, tako da je skupni rezervni sklad
v letu 2018 v višini 174.403,40 €.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 16.000 € odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primeru uporabe proračunske
rezerve, ki presega navedeni znesek odloča občinski svet občine Videm.

2. V proračunu se oblikujejo sredstva proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za
nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. Proračunske
rezervacija se pri rebalansu št. 2 oblikuje v višini 10.090,68 €.

3. člen

Drugi odstavek 17. Člena se spremeni tako, da se glasi: Za uravnoteženje proračuna s strani
prejemkov in izdatkov za leto 2018 Občina Videm planira novo zadolževanje v višini
210.270,00 €.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Štev.: 410-6/2018-2
Datum: 21.5.2018

Župan občine Videm:

Friderik BRAČIČ

Priloga:
- Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki se objavita na spletni strani

občine Videm.


