
10039001 - Povečanje zaposljivosti
Vľednost: l7.000 €

opis poĺIprograma

Gre zazagotavljanje sredstev za lokalne zaposliNene programe (avna dela, sofinanciranje kadrovske prenove
podj etij ), sofi nanci ranj e pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer bľezposelnosti.

Dolgoročni ciljÍ podpłograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zaslavĘenih ciĘev

Cilj programa je predvsem v zniŽevanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s kalerimi se bo merilo tloseganje zastavljenih ciljev

opredeljeni z obrazlożifuijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

4000 _ občinska uprava
Vrednost: 6.391.272 €

0413. SREDSTV A ZA SAMOZAPOSLITEV
Vrednost: 15.000 €

obrazložitev dejavnosli v okviru proračunske postavke

Na področju gospodarsfva sredstva namenjamo za samozaposlitev v skladu s pravilníkoln. občanu, ki se
samozaposli pripada do l.250 EUR nepovratnih sredstęv. Sredstva ohranjamo v isti višini, kot so bila planirana v
pľeteklem letu, sredstva pa se dodelijo upľavičencev na podlagi javnega ľazpisa.

Navezava no projekle v okviru proľlčunske postovke

Izhodišča, na kaÍerih lemeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0415 _ SREDSTVAZAPRVIč ZAPoSLENE DEL.
Vrednost: 2.000 €

obraďožilev dejavnosti v okviru protačunske poslavke

Za pwič, zaposlene delavce, ki imajo stalno bivališče v občini Kidričevo ín se zaposIijo pri samostojnem podjetniku,
ki ima registrirano dejavnost v občini in tam tudi stalno prebiva, se na podlagi pravilnika in prijave na razpis
dodelijo sredstva v višini 625 EUR kot vzpodbuda zaposlovanja občanov občine Kidriěevo. Sredstva ohranjamo v
isti višini, kot so bila v preteklem letu' čeprav ugotavljamo' da je zaposlovanje delavcev pri samostojnih podjetnikih
in malih podjetnih mali. Z sofinanciranjem teh zaposlitev Želimo vzpodbuditi zapos|ovanje naših brezposelnih
oseb, predvsem mladih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na koterih temeljijo izračunÍ predlogov ptavic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11 . KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBISTVO
Vrednost: 296.767 C

opis področjo proročunske porabe, poslanstva občine znotraj področjaproračunske porobe

Področje zajemaizvajanje programov na področju kmetijsWa in sicer pľestľukturiranje kmetijstva,ratvoj podeŽelja
in podporne stoľitve za kmetijstvo, ter gozdarstva na področju vzdrżevanja gozdnih cest. V okviru tega področja
bomo skbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeŽelja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih
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gospodarstev. To področje porabe zajelxa ianjanje progralnov na področju kmetijswa (pľestrukturiranje kmetijstva
in Živilstva, razvoj podeŽelja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktuľa)'

D o ku me n li ĺI oI g o roč n ego razvoj n eg o n ač rtova nj a

Program ĺamoja podeŽelja Republike Slovenije, ki je v pripravi za obdobje 2014-2020
Nacionalni stľateški načrt razvoja podeŽelja

Lokalna razvojna strategija LRS- LAS, v pľipravi' 2014-2020

Vizija in strategija občine Kidričevo 20l l

Dolgoročni cilji področja proročunske porabe

Dolgoročni ci|ji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in
njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti
podeŽelja ter krajine ter v bolj razvito omľeŽje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij
gozdov.

oznuka in nazivi glavnih programov v prislojnosli občine

l l02 Program reforme kmetijstva in Živilstva

1102 _ Pľogľamľeforme kmetijstva in živilstva
Vľednost: 296.767 c

Opis glavnega progromo

Glavni program reforme kmetijstva in Živilstva zajema aktivnosti zaramo1in prilagajanje podeŽelskih območji

Dolgoročni cilji glavnego progľonra

Dolgoľočni cilji so opredeljení na nivoju podprograma v okviru glavnegaprogÍama in se nanašajo predvsem na

povečevalrje príhodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

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

opredeljeni so z obĺazloŽitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnego progromo

o l t02900l Strukturni ukrepi v kmetijstvu in Živilstvu
o 'l1029002 Razvoj in prilagajanje podeŽelskih območij
. l l029003 Zemljiške operacije

11029001 - Struktuľni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 8.l00 €

Opis podprograma

Gre za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje Živinorejske proizvodnje,
podpore za prestrukturiranje in pręnovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje v nakup stľojev..)

Zakonske in druge pravne poĺllage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zašč:iti Źivali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni
samoupravi.

Dolgoročni cilji podprogronla ih kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zoslavljenih ciljev

Vzpodbujanje razvoja kmetijstva.

Lelni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s koterimÍ se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

opredeljeni z obĺazloŹivijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.
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4000 _ občinska uprava
Vrednost: 6.391.272 C

0425 _ DRUGE NALoGE S PoDRočĺł xnĺETIJsTvA
Vrednost: 7.000 €

obraďožitev dejavnosli v okviru proľačunske postavke

Sredstva potejpostavkiso nalnenjenazaprojekte''Dobroteslovenskihknletij20l4'',obrambapľedtočozletali,
Konzorcij za namakanje,teÍ zazagotavljanje zavetišča zamale Živali. V postavki druge naloge s podľočja
kmetijstva so planiľani stroški za ogled sejnra, zaključno dejavlrost odbora.

Navezava no projekle v okviru prornčunske postavke

Izhodišča, na kalerih lemeljijo izračuni predlogov provic porabe za del' ki se ne izvršuje preko NRP

042501 . KONCESIJSKB DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODAR.
LOVSTVO

Vrednost: l.100 €

obrazložilev dejavnosti v okviru protačunske poslavke

občina prejme sorazmerni deleŹpripadajoče koncesijske dajatve glede na Iovno površino lovišča v občini. De|
koncesijske dajatve, moľajo občine, v skladu z šestim odstavkom 29. ćlenaZDLovv pľoračunu občine izkazati kot
namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek zaizvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne viľe.
Podľobnejše pogoje, namen in način porabe teh sľedstev pa občina urejamo z razpisom, ki je usklajen z odlokom.

Navezava no projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, no katerih ĺemeljijo izračuni preĺllogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11029002 _ Razvoj in pľilagaianje podeželskih območii
Vrednost: 48.667 €

Opis podprograma

Gre za obnovo vasi (infrastruktuľa na podeŽelju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi),
podpora ľazvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost' domača obrt, ...), podpore stanovskemu in inteľesnemu
povezovanju (društva, nł eze).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakono kmetijstvu, Zakono kmetijskih zemljiščih, Zakonozašč:itiżivali,Zakono gozdovih' Zakono lokalni
samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in ka7alci, s kcterimi se bo merÍlo tloseganje zastavljenih ciljev

povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti;
izenačitev pogojev dela in bivanja na podeŽelju z mestom.

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

opredeljeni z obrazlożifuijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma'

4000 - občinska rrprava

042103 _ NALoŽBE
Vrednost: 6.391.272 C
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obrozložitev dejavnosti v okviru proračunske poslavke

Sredstva v višini l5.000,00 evrov so namenjena za dodeljevanje po Pravilniku o dodeljevanju drŽavnih pomoči za
ohranjanjeinĺazvojkmetijstva inpodeŽeljavobčiniKidričevo,tersenanlenjajozanalożbevkmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo, naloŽbe v dopolniIne dejavnosti v okvirni višini, za financiranje tehnične
podpore v kmetijskem sektorju,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na kalerih ĺemeljijo Ízračuni predlogov pravic porabe 7a del, ki se ne izvršuje pľeko NRP

0422 - IZoBRAŽpvłľĺE v KMETIJSTV[J
Vrednost: 5.000 €

obĺazložilev dejavnosti v okviru proročunske postavke

Sredstva v višini 5.000,00 evrov so namenjena za spodbujanje delovanja dľuštev in skupin na področju kmetijstva
in se bodo razdelilav skladu z razpisnimi pogoji, prav tako sę del vrednosti sredstev nameni za strokovno
ekskurzijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske poslavke

Izhodiščtt, nc koterih temeljijo izračuni preĺllogov pravic porabe 7a del, ki se ne izvršuje preko NRP

0426 _ PRoGRAMI PoDEŻnĺu'
Vrednost: 28.667 C

obrozložilev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za delovanje Lokalne akcijske skupine ''Društvo Bogastvo podeŽelja ob Dravi in S|ovenskih
goricahvvišini 7.000,00. Vtejpostavki jezajettudi projekt ''Popotizgodovine'',ki sejepriěe|vletu2013in
katerega zaključek bo v mesecu februarju 20l4. Sklep o odobriwi projekta je pridobljen in skupaj znaša 30'570'l5
evrov. od tega pľedstavlja lastni deleŽ občine l6.8l3,60 evrov.

Navezava na projehle v okviru proračunske postavke

Izhodiščg, na koterih lemeljijo iuačuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11029003 _ Zemljiškeoperacue
Vrednost: 240.000 €

Opis podprograma

Področje zajemavarswo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioľacij).

Zokonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zašč:iti żivali,Zakon o gozdovih, Zakon o loka|ni
samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in ka7alci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovito urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov do kmetijskih zemljišč za doseganje racionalizacije obdelave
kmetijskih površin'

Letni izvedbeni cilji podprogramą in kazqlci, s kalerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

opredeljeni z obĺazloŹiwijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.
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4000 - občinska upľava
Vrednost: 6.39l.272 €

042301_ INFRASTRUKTURÁ DP Po KoMASACIJAH
Vľednost: 200.000 €

obtoďožilev ĺIejavnosti v okvÍru pľoľačunske postavke

Projekt agľonlelioracije na obntočju kornasacije Dravsko polje 3, F AZA 2 bo prijavljen za pridobitev nepovratnih
srędstęv glede na razpis Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za ukrep l25 -

Izboljšanjeinrazvojinfrastrukturę,povezanezrazvojeminprilagoditvijokmetijstva.Vokviruprijave faza2,sębo
izvedla prijava tudi za DP2 in DPI (za obnovo)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izllodišča, na koÍerih ĺemeljijo izračuni predlogov provic połabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

042303. SISTEM ZA NAMAKANJE
Vrednost: 40.000 €

obrazložitev dejavnosÍi v okviru proľačunske postavke

občina Kidričevo bo pričela s pripravo dokunlentacij e, z analizami in osnovninri izltodišči za pľipravo projekta-
izgradnja namakalnega sistema. Gledę na dejswo, da je tovrstne projekte že MKo vključil tudi v sęktorske strategije
in osnutęk novega Programa ĺazvoja podeŽelja 2014-2020 v katerem je predvidenih 24 mio €. Menimo, da je
potrebno pristopiti k izdelavi le-tega. Investicijske podpore bodo v novem programskem obdobju v okviru ukĺepa
''Naložbe v opredmetena sredsfva'' namenjene v posodobitev obstoječih tehnološko zastarelih namakalnih sistemov,
zakatere je znač,ilna prenizka izkoriščenost, kot tudi vzpostavitev novih namakalnih sistemov, vključno zizgradnjo
vodnih zbiralnikov, zadrŽeva|nikov, ki bodo zagotavljali učinkovito rabo vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na kĺlterih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe zo del, ki se ne izvršuje preko NRP

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

Vrednost: 823.118 €

opis področja prorlčunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajenla železniški, zračni, ponlorski promet, pronret po celinskih vodah
in cestni promet, razennadzora varnosti cestnega prometa, ter pľometno infľastrukuro in Žičniške naprave.
Progranri v okviru tega področja proraěuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko
učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema' s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje
prometne varnosti in večje mobilnosti pľebivalswa' z namenom poveěanja konkurenčnosti na regionalni ravni,
povezovanja obľobnih območij z osrednjo Slovenijo ín boljše oskrbe
gospodarstva. Poslanstvo občine Kidričevo na tem področju je usmeľjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih
povezav na območju naše občine ter povezav s Slovenijo in svetom.

Do k u m e nti do lgo ro čn ega razvoj neg a n a čr tova nj a

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
Strategij a razv oja Slovenij e 20 I 4-2020,
Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj zavečjo vamost),
Program ĺ efor m za izv ajanje Li zbonske strategij e,

Dolgoročnl ctlfl poĺIročJa proračunske porabe

Dolgoročni cilji občine Kidričevo na tem področju so povečanje prometne varnosti in vaľovanja ter skrb za
tľajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukfure za
usklajeno delovanj e celotnega prometnega sistema.
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