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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 4.694.036 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 3.907.806 € 

Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina . Zakon o financiranju občin (ZFO-1) določa način 
izračuna primerne porabe občin, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo (formula). Pri pripravi 
proračuna za leto 2014 smo dohodnino občinski vir planirali na osnovi sprejetega dogovora vlade, da je povprečnina 
za leti 2013 in 2014   536 EUR. Dohodnina občinski vir za leto 2014   v prvem branju znaša 3.907.806 EUR,  kar je 
isto kot v letu 2013.  V teku  je kar nakaj sprememb (davek na nepremičnine, formula za izračun)  in v kolikor bodo 
do drugega branja s strani Ministrstva za finance posredovani novi izračuni, jih bomo upoštevali.   

Preko leta dohodnino občinski vir  na občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska. 
Izračun temelji na različnih parametrih in sicer: 
- številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini  in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno 
prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini,                               - skupni površini občine in 
skupni dolžini lokalnih cest in javnih poti, 
- deležu mlajših od 15 let in starejših od 65 let, 
- primerni porabi občine, izračunani na podlagi omenjenih parametrov,  
- prihodku občine iz naslova dohodnine, 
- izračuna primernega obsega sredstev za financiranje delovanja občine. 

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 718.780 € 

Med davke na premoženje sodijo: davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek od premoženja, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

Teh prihodkov ne moremo natančno določiti, saj so odvisni od dejanskega prometa v prihodnosti. Predvidevamo da 
bomo prejeli 718.780,00 EUR teh prihodkov, kar predstavlja 9,10 % vseh prihodkov bilance prihodkov in 
odhodkov.  V tem sklopu je največ planiranih prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in sicer od 
pravnih oseb 500.000,00 EUR in od fizičnih oseb 170.000,00 EUR.      

Davki v pretežnem delu pobira država in jih delno prenakazuje občini na podračune. Izjema so prihodki od 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za katerega moramo pred pričetkom leta določiti višino in ga v svojem 
imenu za račun občine pobira DURS in je v celoti prihodek občinskega proračuna. Nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča se skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih pobira od pozidanih in nepozidanih stavbnih 
zemljišč, ki ležijo v občini Kidričevo.  

V kolikor bo do drugega branja sprejet Zakon o davku na nepremičnine in bo Ministrstvo za finance poslalo nove 
izračune, jih bomo upoštevali.  

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 67.450 € 

Med domače davke na blago in storitve sodijo: davek na dobitke od iger na srečo, posebna taksa za uporabo igralnih 
avtomatov zunaj igralnic, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, dajatev za obremenjevanje 
vode, dajatev  za obremenjevanje okolja, druge komunalne takse. 
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Ti so planirani v višini  67.450,00 EUR, kar je 0,85 % od vseh planiranih v bilanci prihodkov in odhodkov.  

Takse za obremenjevanje okolja in vode so namenska sredstva, ki se smejo porabiti samo v določene namene.  

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 974.455 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 513.255 € 

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo: prihodki od obresti na depozite in sredstva 
na vpogled, najemnine za poslovne prostore (24.770,00 EUR), uporaba dvoran (30.000 EUR), najemnine za 
stanovanja  (preko PSS  30.000,00 EUR), najemnine za grobove (40.000,00 EUR), najemnina  za GJI (Komunalna 
podjetja in Vzdrževanje in gradnje Kidričevo   256.944,00 EUR),  najemnine za stavbna zemljišča, prihodki iz 
naslova podeljenih koncesij, drugi prihodki od premoženja. 

Planirani so v višini 513.255 EUR, kar je 6,50 % vseh prihodkov proračuna.  

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 1.700 € 

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Sem sodijo vse takse, ki jih pobira občina med izvajanjem svojih 
obveznosti iz Zakona o upravnih taksah.  Planirane so v višini 1.700,00 EUR, kar je 0,02 % vseh prihodkov v 
bilanci prihodkov in odhodkov. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 8.700 € 

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in  uzurpacijo prostora ter globe za 
prekrške in povprečnine. Planirani so v višini 8.700,00 EUR, kar predstavlja 0,11 % vseh prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov.  

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 1.000 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 1.000,00 EUR, kar je  0,01 %  vseh prihodkov v bilanci 
prihodkov in odhodkov.  

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 449.800 € 

Med druge nedavčne prihodke sodijo: komunalni prispevek, drugi prihodki (druge refundacije, povrnitve stroškov 
tožb, sponzorstva, ...), drugi prihodki iz naslova sofinanciranja (javna dela, razno ....), omrežnina odvajanja 
odpadnih voda in omrežnina čiščenja odpadnih voda. 

Planirani so v višini  449.800,00 EUR, kar predstavlja 5,70 % od vseh prihodkov proračuna. Največji del predstavlja 
komunalni prispevek in sicer 200.000,00 EUR (za priključitev na kanalizacijsko omrežje in graditev objektov), 
omrežnina odvajanja odpadnih voda 53.600 EUR (pobira javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o), 
omrežnina čiščenja odpadne vode 30.900 EUR (pobira javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.).   
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 87.820 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 87.820 € 

Gre za prihodke od prodaje zemljišč v lasti občine Kidričevo (glej prilogo: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Kidričevo za leto 2014).   Planirani so v višini 87.820,00 EUR, kar je 1,11 % vseh prihodkov v bilanci 
prihodkov in odhodkov.  

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.140.413 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 406.075 € 

Planirani so transferni prihodki iz državnega proračuna od:  

- za investicije:  21.člen ZFO 138.118,00 EUR,  požarna taksa 15.000,00 EUR, programi podeželja  14.445,00  
EUR,  program  IPA SL-HR 173.212,00 EUR.  

- od drugega: SOU   35.300,00 EUR, družinski pomočnik  30.000,00   EUR 

Skupaj so planirani v višini  406.075,00 EUR in predstavljajo 5,14 % vseh prihodkov proračuna.  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 1.734.338 € 

Planirani so prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za investicije po NRP in sicer:  

 - 042301 Infrastruktura  DP po komasacijah 180.000,00 EUR,  

- 082101 obnova dvorca Sternthal      867.714,00 EUR, 

- 062705 Ureditev centra Cirkovc II. faza  165.542,00 EUR,    

- 052901 Sek.kanal. Cirkovce Stražgonjca  300.000,00 EUR 

- 092502 Energetska sanacija OŠ B.K.Kidričevo 160.897,00 EUR 

- 092503 Energetska sanacija OŠ Lovrenc na Dr.polju  60.185,00  EUR.  

Kar je skupaj 1.734.338,00 EUR in predstavlja 21,96 % vseh prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.  

Skupaj so prihodki planirani v višini  7.896.724 EUR, kar je 124,1 % realizacije proračuna 2012  in  114,7 % 
ocene realizacije proračuna 2013.  
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 1.667.853 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 317.202 € 

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim (občinska uprava, delavci v režijskem obratu in javni 
delavci v režijskem obratu)  zajema plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila 
(prehrana med delom, prevoz na delo, ...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in 
druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom, 
katerim se iz proračuna občine Kidričevo zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu zakoni, z 
izhodišči ministrstva in  veljavnimi sistematizacijami. Planirani so v višini  317.202,00 EUR, kar je 3,53 % vseh 
odhodkov.  

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 48.720 € 

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter po novem tudi premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Načrtujejo se v nespremenjenih višinah - 16,10 % 
premije pa v skladu z letno rastjo cen.  Planirani so  v višini 48.720,00 EUR, kar je 0,54 % vseh odhodkov 
proračuna.  

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.136.931 € 

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plač vseh 
opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z 
računskimi pravili (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: 
pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, 
prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne 
odhodke.V skladu z izhodišči se le-ti načrtujejo v skladu z letno rastjo cen, razen na segmentih, kjer se ugotavlja 
dejansko višji porast stroškov zaradi argumentiranih vzrokov.  Planirani so v višini 1.136.931 EUR, kar je 12,66 % 
glede na celotne odhodke proračuna.  

 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 45.000 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Planirani so v višini 45.000 
EUR, kar je 0,50 % vseh odhodkov proračuna.  

 

409 - Rezerve 
Vrednost: 120.000 € 

Skupina odhodkov zajema splošno proračunsko rezervacijo  po Zakonu o financiranju občin. Planirani sta v višini 
120.000 EUR, kar je 1,34 % vseh odhodkov.  
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41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 2.145.347 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 333.175 € 

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo 
odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno podporo. Planirane so v višini 333.175 EUR, t.j. 
3,71 % od vseh odhodkov.  

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 1.202.670 € 

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo 
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno 
nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Predvideni so v višini 1.202.670,00 
EUR, kar je 13,39 % vseh odhodkov proračuna.  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 252.840 € 

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne 
organizacija, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Planirani  so v višini 252.840 EUR, t.j. 
2,82 % vseh odhodkov.  

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 356.662 € 

Podskupina odhodkov drugi domači transferi zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v 
javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Predvideni so v znesku 356.662,00 EUR, t.j. 3,97 % od vseh odhodkov 
proračuna.  

 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 5.115.070 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 5.115.070 € 

Podskupina zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev - investicijsko vzdrževanje, projektna 
dokumentacija, novogradnje. Planirani so v višini 5.115.070,00  EUR, kar predstavlja 56,96 % vseh odhodkov 
proračuna. 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 51.104 € 
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431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Vrednost: 10.000 € 

Podskupina zajema investicijske transfere pravnim in fiičnim osebam .  Planirani so v višini 10.000 EUR, kar je 0,11 
% od vseh odhodkov proračuna.  

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 41.104 € 

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko vzdrževanje šol in 
vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce).  Planirani so v višini 41.104,00 EUR, kar je 0,46 % skupnih odhodkov 
proračuna.  

Skupaj so odhodki planirani v višini 8.979.374  EUR, kar je 144,9 % realizacije proračuna 2012 in 124,9 % 
ocene realizacije proračuna 2013.  
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
V tem  račun nimamo planiranih postavk.    
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C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 1.275.377 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 1.275.377 € 

V letu 2014   planira občina Kidričevo dolgoročno zadolževanje za investicije v NRP v višini  1.275.377,00  EUR. 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 192.727 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 192.727 € 

Občina Kidričevo mora v letu 2014  poplačati glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri bankah v  NKBM za 
stanovanjski blok in kredit BKS bank za investicijo celovito varovanje vodnih virov, Unicredit bank za 
sek.kanalizacijo in hišne priključke, Banka Koper -sklad za športno dvorano Kidričevo) v skupni višini 192.727 
EUR.  

Na koncu vseh treh bilanc proračuna za leto 2014 vidimo, da bo občina v letu 2014 zbrala 7.896.724,00 EUR 
prihodkov in da so odhodki načrtovani v višini 8.979.374 EUR. Negativno razliko med prihodki in odhodki 
t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini  1.082.650,00 EUR bi pokrival najet 
dolgoročni kredit v višini +1.275.377,00 EUR,  kateremu   se  odšteje odplačilo glavnice kreditov -192.727 
EUR.  Tako je proračun za leto 2014  uravnotežen.  
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 191.310 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, 
komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški 
odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Proračun občine Kidričevo z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje, Prostorski plani 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo 
RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.  

Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojne politike. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 191.310 € 

Opis glavnega programa 

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. 
Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo zagotavljanje pogojev delovanja volilnih 
odborov in s tem zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in 
mednarodnimi standardi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem 
funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi 
RSV okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana, podžupana in 
svetnik občinskega sveta  ter pristojnostmi, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru 
političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini 
Kidričevo. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti zagotavlja 
potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do sodelovanja občanov in občank pri odločanju. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev 
političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost županov in podžupanov 
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Vrednost: 65.740 € 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih 
prisojnosti občinski svet: sprejema statut občine, sprejema odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in 
druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, daje soglasje k prenosu nalog iz državne 
pristojnosti na občino, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, 
nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, odloča o 
pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno, odloča o drugih zadevah, ki jih 
določa zakon in statut občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine 
Kidričevo, Poslovnik občinskega sveta občine Kidričevo, občinski odloki in pravilniki 

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

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta oz. 
uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in 
sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o 
odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih 
soustanoviteljica je občina in drugo. 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk- PP v 
okviru posameznega podprograma. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 60.290 € 

0111 - SVET ZA PREVENT.V CESTNEM PROMETU 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za preventivne ukrepe na področju cestnega prometa. Največji poudarek bo 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu namenil preventivnim ukrepom namenjenim mladim, predvsem 
šoloobveznim otrokom, ter starejši populaciji kot najbolj ogroženima skupinama na tem področju. Svet bo tako 
izvajal razne preventivne akcije, največje med temi so "varna pot v šolo", "evropski teden mobilnosti", tekmovanje 
"Kaj veš o prometu" in podobno. Sredstva planirana na tej postavki, bodo namenjena za izvedbo teh preventivnih 
akcij. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0115 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
Vrednost: 14.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se zagotavljajo sredstva za stroške službenih potovanj, prevoznih stroškov, izobraževanja občinskih 
funkcionarjev ter drugi materialni stroški. V okviru proračunske postavke se namerava nabaviti nova računalniška 
oprema za naslednje mandatno obdobje 2014-2018. 
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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 

0116 - VARNOSTNI SOSVET 
Vrednost: 490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje varnostnega sosveta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0117 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA 
Vrednost: 36.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se zagotavljajo sejnine za občinski svet in stalne odbore občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o 
plačah funkcionarjev. Višina postavke se ne more natančno planirati, saj je odvisna od števila realiziranih sej in 
števila prisotnih na sejah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0110 - SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO 
Vrednost: 10.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sejnine za ostale odbore  in  komisije v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih 
funkcionarjev,  ki niso vključeni v proračunski postavki 0117 - Dejavnost 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 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Vrednost: 55.200 € 

Opis podprograma 

Vsebina: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov . 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine 
Kidričevo, Poslovnik občinskega sveta občine Kidričevo, občinski odloki in pravilniki 

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

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev 
izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe občinskih volitev in 
drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje v 
skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk- PP v okviru posameznega podprograma. 
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4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0841 - POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE 
Vrednost: 55.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0841 so planirana sredstva za sofinanciranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu 
oziroma so dosegle zadostno število glasov, glede na določila zakona. Višina sredstev za posamezno politično 
stranko je odvisna od števila glasov, ki jih je stranka dosegla na volitvah za občinski svet. Sredstva se političnim 
strankam nakazujejo kvartalno. Planirani strošek za sofinanciranje političnih strank znaša 5.100 evrov.  

3.000 evrov na tej postavki se planira za delno povračilo stroškov volilne kampanje. 

V letu 2014 bodo tudi lokalne volitve za izvolitev župana in občinski svet. Za izvedbo lokalnih volitev planiramo na 
tej postavki sredstva v višini 47.100 evrov. Dejanska višini stroškov volilne kampanje bo odvisna od tega, ali bomo 
imeli za volitve župana en ali dva kroga. Odstopanja od planiranih stroškov volilne kampanje se bodo urejala z 
rebalansom proračuna.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Vrednost: 70.370 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zajeta  nadomestila za poklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, odnosi z 
javnostmi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-Ustava Republike Slovenije 
-Zakon o lokalni samoupravi 
-Statut Občine  

 
-Poslovnik občinskega sveta 
-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( URL 95/07-UPB do 91/09) 
-Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (URL 20/09) 
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (URL 91/09) 
-Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih ( 
URL 95/06, 16/07, 32/09) 
-Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ( URL 87/97, 9/98, 48/01) 
-Zakon o prispevkih za socialno varnost(URL 5/96, 97/01). 

 

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. Dolgoročni cilj proračuna občine Kidričevo v tem podprogramu je slediti projekcijam  makro fiskalnih 
okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih 
proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh 
ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor. 

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 podžupana. 
Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 
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3000 - Župan 
Vrednost: 70.370 € 

0112 - PLAČA FUNKCIONARJEV 
Vrednost: 42.340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plačo profesionalnega gospoda župana v skladu z Zakonom in izhodišči 
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 

0113 - PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONAR. 
Vrednost: 6.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo prispevki  za plačo profesionalnega gospoda župana v skladu z Zakonom in izhodišči 
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 

0119 - DEJAVNOST PODŽUPANA 
Vrednost: 11.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavlja plačilo za podžupana v skladu z Zakonom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0161 - DONATORSTVO IN SPONZORSTVO 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru teh sredstev se zagotavljajo sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo 
društva in druge organizacije pa tudi posamezniki. Višina sredstev za posamezno prireditev se odobri na osnovi 
prispelih vlog. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 4.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in 
dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi 
s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v 
sestavi ministrstva. 
Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje 
davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno 
podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih 
narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora 
procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov 
potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. 
Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar 
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nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni 
poslovanja občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program dela. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve 
čimbolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent 
upoštevani tudi socialni kriteriji. 
Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z 
upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja. 
Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi 
financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim  prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja 
upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 4.000 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo 
proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih 
nadzora tako občinskemu svetu kot županu. ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in 
nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev. 

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

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim letnim programom dela. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 

Plačilo nadomesti za nepoklicno opravljnje funkcij, materialni stroški, Plačilo izvedencev za posebne strokovne 
naloge nadzora ... 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09) 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08) 
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07 in 58/09) 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09) 
- Zakon o financiranju občin, (Ur.l. RS, št. 32/06-UPB1, 123/06 in 57/08) 
- Statut občine Kidričevo 

- letni odloki o proračunu občine, 
- občinski odloki in pravilniki, 
-  letni zakon o izvrševanju državnega proračuna. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu: 
- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, 
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov 
sredstev. 
Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih 
sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za dosego cilja. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

2000 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 4.000 € 

0118 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin in nadzorov članom nadzornega odbora, sredstva za 
seminarje in druge stroške v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 291.209 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih  institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih 
posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja 
kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe 
protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del 
dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb:   - oglaševalske storitve, stroški tiska glasila ravnega 
polja, - prireditve  in protokolarne storitve, - stroški reprezentance. 

  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo 
administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 291.209 € 



 

Stran 23 od 104 

Opis glavnega programa 

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega 
uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani 
protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega 
programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo 
protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Vrednost: 240.209 € 

Opis podprograma 

Gre za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno 
glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani 
občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0162 - INFORMIRANJE 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena  letni najemnini  za spletni portal občine Kidričevo, za snemanje in predvajanje sej.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

016202 - KAKO JE DOBRO VIDJETI TE OPET-IPA-SL-HR 
Vrednost: 203.779 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je prijavljen na razpis SI-HR IPA, predpristopna pomoč za Hrvaško. V njem smo načrtovali naslednje 
aktivnosti: 
" Wifi dostopno omrežje, antene po vseh vaseh ,23 postavljenih WIFI ANTEN,  
" Skupni večjezični spletni portal 
" Sociološka študija družbenega razvoja ciljnih skupin, 
" Izdelava standarda medgeneracijske  odličnosti ,  
" Izmenjave, sodelovanja društev, ciljnih skupin, šole v naravi za ciljne skupine oziroma ogrožene skupine, otrok s 
posebnimi potrebami,.. 
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Sedstva so bila planirana sicer že v letu 2013, vendar rezultatov ali smo z razpisom uspeli še vedno nimamo, zato jih 
planiramo tudi v proračunu za leto 2014. 

V kolikor na razpisu ne bomo uspešni projekta ne bomo izvedli.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0163 - STROŠKI TISKA IN OBJAV 
Vrednost: 26.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje vse stroške tiska, avtorskega honorarja odgovorne urednice  in objav za potrebe občine, prav 
tako tiskanje občinskega glasila in stroške uradnih objav v zvezi z občinskimi razpisi in uradnimi objavami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Vrednost: 51.000 € 

Opis podprograma 

Gre za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih 
izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1) 
Ur.l. RS, št. 112/2005, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: 
oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili; 
oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.); 
vsebinska dopolnitev izmenjav. 
Kazalci: 
število obiskovalcev; 
število prireditev na mesec, na leto; 
število programov izmenjave; 
število vključenih v izmenjave. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 60.290 € 

0114 - STROŠKI REPREZENTANCE 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se zagotavljajo sredstva za reprezentanco.  
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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 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0160 - PRIREDITVE IN PROTOKOL. STR. 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za protokolarne storitve v občini ter za prireditve katerih organizator je občina 
Kidričevo.  Največji strošek med prireditvami predstavlja strošek ob občinskem prazniku, ta znaša okoli 20.000 
evrov. V ta znesek so vštete tudi spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku. Druge prireditve, ki se 
predvidevajo v letu 2014 pa so mesečne prireditve na tržnici, ob 8. marcu, novoletne prireditve in druge manjše. 

Drugi del stroškov na tej postavki, pa so protokolarne storitve.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

016001 - MEDNARODNA SODELOVANJA 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za mednarodna sodelovanja med Občino Kidričevo in Crikvenica, s katero 
imemo podpisan sporazum o sodelovanju. Glede na vsebino sporazuma, v katerem sta občini zapisali, da bosta 
sodelovali na raznim področjih bomo temu tudi v bodoče sledili. Največji poudarek bo na sodelovanju občanov 
obeh pobratenih občin.  Sodelovanje pa želimo tudi nadgraditi z drugimi občinami oziroma državami, ter sodelovati 
v raznih projektih, v katere bomo vključevali predvsem prebivalstvo.  

 

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: 383.743 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne 
samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne 
administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva  in 
razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej 
zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.   

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo 
administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 383.743 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega 
organa občin ustanoviteljic. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se 
opravljajo te dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in 
sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in 
zakonito izvajanje upravnih postopkov. 

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

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin 
ustanoviteljic. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega 
podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Vrednost: 348.743 € 

Opis podprograma 

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo 
nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon javnih uslužbencih (URL 63/07-UPB, 65/08) 
-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (URL 95/07-UPB do 91/09) 
-Kolektivna pogodba za javni sektor (URL 57/08, 91/09) 
-Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti 
(URL 60/08) 
-Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (URL 51/08, 51/08, 81/08) 
-Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (URL 53/08, 89/08) 
-Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (URL 57/08) 
-Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih 
(URL 95/06, 16/07, 32/09) 
-Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (URL 87/97, 9/98, 48/01) 
-Zakon o prispevkih za socialno varnost ( URL 5/96, 97/01) 

 

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

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makro fiskalnih okvirov v Republiki 
Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih 
makroekonomske in razvojne politike. 
Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in 
zakonitega izvajanja upravnih storitev. 
Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih 
podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 
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0100 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA 
Vrednost: 198.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plače občinske uprave po zakonu in izhodiščih 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 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna 
pogodba za negospodarstvo, Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev 

0101 - PRISPEVKI DELODAJALCA 
Vrednost: 29.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za prispevke delodajalca za plače občinske uprave po zakonu in izhodiščih 
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 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna 
pogodba za negospodarstvo, Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev 

0102 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
Vrednost: 120.573 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirani izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, storitve varovanja, električno 
energijo, stroške ogrevanja, poštnino, telefon, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, stroške službenih potovanj 
zaposlenih, storitve plačilnega prometa, strokovno izobraževanje zaposlenih, morebitne revizorske storitve, storitve 
odvetnikov in druge operativne odhodke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

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

Vrednost: 35.000 € 

Opis podprograma 

Gre za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, , investicijsko vzdrževanje 
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski zakon. 

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

Kvalitetno razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnih za delovanje občinske uprave. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 
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0103 - NAKUP OPREME 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme za potrebe občine.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0104 - UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za postavko, ki vključuje predvsem stroške parcelacij in cenitev občinskega stvarnega premoženja ter notarske 
in sodne stroške. Rahlo zvišanje se predlaga, ker so bili na 19. redni seji, dne 7.3.2013, sprejeti sklepi o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra, s katerim nepremičnine, ki imajo v zemljiški knjigi kot lastnika vpisano javno 
dobro, postanejo last Občina Kidričevo , pri katerih se zaznamuje grajeno javno dobro. Navedeno je potrebno sedaj 
še ustrezno zemljiškoknjižno urediti, kar pa je povezano s precej visokimi notarskimi stroški. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0106 - OBNOVA PROSTOROV 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za vzdrževanje in  ureditev občinskih prostorov,  obnovo instalacij in stavbnega pohištva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 92.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti 
oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter 
okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Doktrina zaščite reševanja in pomoči 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče 
delo in investicije na tem področju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 92.500 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na 
ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 16.000 € 

Opis podprograma 

Gre za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje 
gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge 
nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 

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

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in 
strokovno delo in pripravljenost na posredovanje. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0220 - NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki planiramo za nakup skupne in osebne opreme za potrebe enot CZ. Na tej postavki so planirana 
tudi sredstva za vzdrževanje naprav za potrebe civilnega prebivalstva - popravila siren.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0221 - IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 je bila sprejeta nova uredba na podlagi katere je potrebno pristopiti k izdelavi novih načrtov zaščite in 
reševanja.  V letu 2014 moramo tako pristopiti k pripravi teh načrtov, zakar bodo potrebna sredstva za izvedbo le 
tega.  
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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 

0225 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dopolnilno izobraževanje  enote prve pomoči v višini 500 evrov, saj bomo enoto tudi v 
letu 2014 poslali na preverjanje usposobljenosti. V letu 2014 bomo skupaj z operativnimi gasilskimi enota izvedli 
izobraževanja otrok iz požarne varnosti, ob tem pa izvedli tudi nagradni natečaj za otroke iz področja zaščite in 
reševanje. Nagrade bodo skupne in jih bodo prejeli javni zavodi. Za nagrade predvidevamo sredstva v višini 500 
evrov. Ti javni zavodi so Osnovna šola Kidričevo z enoto vrtca Kidričevo in podružnično Osnovno šolo Lovrenc na 
Dr. polju, ter Osnovna šola Cirkovce z enoto vrtca Cirkovce.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 76.500 € 

Opis podprograma 

Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev 
in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih 
zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno 
takso), investicije v gasilske dmove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 

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

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na 
območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in 
drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0320 - REDNA DEJAVNOST GD 
Vrednost: 61.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze, ki 
zagotavljajo dejavnost požarne varnosti v občini Kidričevo. Gre za zagotavljanje požarne varnosti in drugih oblik 
zaščite in reševanje prebivalcev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0321 - POŽARNA TAKSA 
Vrednost: 15.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za zagotavljanje 
požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev požarnega sklada. V skladu z 
zakonodajo o razdelitvi sredstev posamezni operativni gasilski enoti odloča Odbor za razpolaganje z dodeljenimi 
sredstvi požarnega sklada.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Lokalne skupnosti pridobivajo sredstva požarnega sklada v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11) Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 
2014 (Uradni list RS, št. 1404/12) in Sklepom Vlade RS št. 423-03/2001-4 in 423-03/2011-5) 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 14.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske 
strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več 
kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s 
poenostavitvami v poslovnemu okolju, vendar ob predvideni konjunkturni upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja 
rast zaposlenosti. V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju 
zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjševanju 
strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, 
invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih. 
Poslanstvo občine je na področju trga dela in delovnih pogojev usmerjeno v zagotavljanje sredstev za sofinanciranje 
aktivne politike zaposlovanja, kar v konkretnem primeru pomeni sofinanciranje zaposlitev preko programov javnih 
del. To področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja 
novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja  za naslednjo finančni perspektivo 

Operativni program razvoja človeških virov za naslednjo finančno perspektivo 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljšo kakovost delovnih 
mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa (mladi, starejši, ženske, enake možnosti, 
usklajenost poklicnega in družinskega življenja, modernizacija socialnih sistemov); zagotavljanje vključujočih trgov 
dela (predvsem kot aktivne in preventivne ukrepe za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest, 
boj proti diskriminacij, invalidi). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 14.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih 
oseb, kar je razvidno iz posameznih ciljev, opredeljenih v okviru podprograma. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 
Vrednost: 14.500 € 

Opis podprograma 

Gre za zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove 
podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

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

Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0413 - SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju gospodarstva sredstva namenjamo za samozaposlitev v skladu s pravilnikom. Občanu, ki se 
samozaposli pripada do 1.250 EUR nepovratnih sredstev.  Sredstva pa se dodelijo upravičencev na podlagi 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 

0415 - SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSLENE DEL. 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za prvič zaposlene delavce, ki imajo stalno bivališče v občini Kidričevo in se zaposlijo 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 Kidričevo. Sredstva ohranjamo v 
isti višini, kot so bila v preteklem letu, čeprav ugotavljamo, da je zaposlovanje delavcev pri samostojnih podjetnikih 
in malih podjetnih mali. S sofinanciranjem teh zaposlitev želimo vzpodbuditi  zaposlovanje  naših brezposelnih 
oseb, predvsem mladih.  

 

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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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 296.767 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja 
in podporne storitve za kmetijstvo, ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja 
bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev. To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva 
in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je v pripravi za obdobje 2014-2020 
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja  

Lokalna razvojna strategija LRS- LAS, v pripravi, 2014-2020 

Vizija in strategija Občine Kidričevo 2011 

  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji 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 omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij 
gozdov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 296.767 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območji. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na 
povečevanje prihodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

• 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
• 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
• 11029003 Zemljiške operacije 

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Vrednost: 8.100 € 

Opis podprograma 

Gre za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, 
podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje v nakup strojev..) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

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

Vzpodbujanje razvoja kmetijstva. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0425 - DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  po tej postavki so  namenjena za projekte "Dobrote slovenskih kmetij 2014", Obramba pred točo z letali, 
Konzorcij za namakanje, ter za zagotavljanje zavetišča  za male živali. V postavki druge naloge s področja 
kmetijstva so planirani stroški za ogled sejma, zaključno dejavnost odbora.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

042501 - KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODAR. 
LOVSTVO 

Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina prejme sorazmerni delež pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča v občini.  Del 
koncesijske dajatve, morajo občine, v skladu z šestim odstavkom 29. člena ZDLov v proračunu občine izkazati kot 
namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 
Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev pa občina urejamo z razpisom, ki je usklajen z odlokom. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Vrednost: 48.667 € 

Opis podprograma 

Gre za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), 
podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu 
povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi. 

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

povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti; 
izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

042103 - NALOŽBE 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  v višini 15.000,00 evrov so namenjena za dodeljevanje po Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva  in podeželja v Občini Kidričevo, ter se namenjajo za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v dopolnilne dejavnosti v okvirni višini, za  financiranje tehnične 
podpore v kmetijskem sektorju,.... 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0422 - IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0426 - PROGRAMI PODEŽELJA 
Vrednost: 28.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  se namenjajo za delovanje Lokalne akcijske skupine "Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih 
goricah v višini 7.000,00.  V tej postavki je zajet tudi projekt  "Po poti zgodovine", ki  se je pričel v letu 2013 in  
katerega zaključek bo v mesecu februarju 2014. Sklep o odobritvi projekta je pridobljen in skupaj znaša 30.570,15 
evrov, od tega predstavlja lastni delež občine 16.813,60 evrov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

11029003 - Zemljiške operacije 
Vrednost: 240.000 € 

Opis podprograma 

Področje zajema varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni 
samoupravi. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

042301 - INFRASTRUKTURA DP PO KOMASACIJAH 
Vrednost: 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt agromelioracije na območju komasacije Dravsko polje 3, FAZA 2 bo prijavljen za pridobitev nepovratnih 
sredstev glede na razpis Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za ukrep 125 - 
Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. V okviru prijave  faza 2, se bo 
izvedla prijava tudi za DP2 in DP1 (za obnovo) 

. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

042303 - SISTEM ZA NAMAKANJE 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kidričevo bo pričela s pripravo dokumentacije, z analizami in osnovnimi izhodišči za pripravo projekta-
izgradnja namakalnega sistema. Glede na dejstvo, da je tovrstne projekte že MKO vključil tudi v sektorske strategije 
in osnutek novega Programa razovja 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 ukrepa 
"Naložbe v opredmetena sredstva" namenjene v posodobitev obstoječih tehnološko zastarelih namakalnih sistemov, 
za katere je značilna prenizka izkoriščenost, kot tudi vzpostavitev novih namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo 
vodnih zbiralnikov, zadrževalnikov, ki bodo zagotavljali učinkovito rabo vode.  

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: 903.118 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah 
in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. 
Programi v okviru tega področja proračuna 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 prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, 
povezovanja obrobnih območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe 
gospodarstva. Poslanstvo občine Kidričevo  na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih 
povezav na območju naše občine ter povezav s Slovenijo in svetom. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, 
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, 
Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje  (Skupaj za večjo varnost), 
Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji občine Kidričevo na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za 
trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za 
usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 903.118 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. 
Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s 
tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih 
vplivov prometnega sistema na okolje. 

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

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 
Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. 
Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev  na podlagi javnih razpisov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029004 Cestna razsvetljava 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 120.000 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o  cestah, 
Zakon o varnosti cestnega prometa, 
Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Zakon o varstvu okolja, 
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
Odlok o občinskih cestah 
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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 
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. Opredeljeni z obrazložitvijo 
postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0451 - VZDRŽEVANJE CEST 
Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje občinskih cest, prometne signalizacije na lokalnih cestah in javnih 
poteh po planu rednega vzdrževanja in programu zimske službe  na kategoriziranih občinskih cestah in pločnikih.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Vrednost: 563.118 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o  cestah, 
Zakon o varnosti cestnega prometa, 
Zakon o graditvi objektov 
Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Zakon o varstvu okolja, 
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
Odlok o občinskih cestah 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest , da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi 
vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo 
oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 
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0452 - TOVARNIŠKA CESTA 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo križišča-krožišča v Apačah po sofinancerskem sporazumu. Izvedena so  
rušitvena  dela na stanovanjskem objektu. Nadaljevanje del pa je odvisno od zagotovitve finančnih sredstev s strani 
DRSC. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0453 - MODERNIZACIJA CEST 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za modernizacijo manjših cestnih odsekov po planu odbora za gospodarsko infrastrukturo.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

045306 - UREDITEV CEST V NASELJU APAČE ZNOTRAJ 10KM PAS 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacijo lokalnih cest in javnih poti v naselju Apače.  Projekt bomo  prijavili na 
razpis za sofinanciranje infrastrukture znotraj 10 km obmejnega pasu.  

Dela obsegajo razširitev, položitev nosilne asfaltne  (izravnava) plasti,  položitev zaporne asfaltne plasti, ureditev 
odvodnjavanja  meteornih vod in rekonstrukcija javne razsvetljave - delno.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

045308 - LC Talum, Njiverce, Gerečja vas 
Vrednost: 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacijo LC v naselju Njiverce – vas  na odseku od železniškega  prehoda  do 
križišča z  LC - Cesta v Njiverce. Predvidena je razširitev vozišča z kolesarsko stezo in posodobitev  nn električnega 
omrežja in javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

045309 - MODERNIZACIJA LC 328 291 V KUNGOTI 
Vrednost: 203.118 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je razširitev vozišča z izgradnjo kolesarske steze ma odseku od Mlakarja do občinske meje v smeri 
Gerečje vasi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0454 - PROJ. DOK. IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU 
Vrednost: 10.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dela pri rekonstrukciji regionalne ceste in izgradnji peš poti ter kolesarske steze po 
sofinancerskem sporazumu (Občina - DRSC).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0462 - OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin pri pridobivanju potrebnih zemljišč za izgradnjo obvozne ceste 
Kidričevo, katera bo povezovala Regionalno cesto R-432 in G 1-2, ter služila kot dovozna cesta v industrijski 
kompleks Taluma. Pričetek gradbenih del je odvisen od zagotovitve potrebnih sredstev s strani DRSC.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0464 - OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na voziščih ob izgradnji kanalizacijskega omrežja  v naseljih 
po občini. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

052901 in 052001 

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

 

13029004 - Cestna razsvetljava 
Vrednost: 220.000 € 

Opis podprograma 

Gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne 
razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o cestah, 
Zakon o varnosti cestnega prometa, 
Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Zakon o varstvu okolja, 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 
razsvetljave v občini 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z 
nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega 
onesnaževanja. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0640 - JAVNA RAZSVETLJAVA 
Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječe JR v občini, tokovino  in najemnino za skupne drogove. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0641 - INVEST. V JAVNO RAZSVETLJAVO 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacijo javne razsvetljave po planu odbora za gospodarsko infrastrukturo in 
programu obnove NN omrežja v okviru Elektro Maribora.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 6.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, 
gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne 
lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti 
spodbujanje razvoja gospodarstva. 
Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Kidričevo kot zanimive destinacije  za 
obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem 
področju. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Slovenije 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za naslednjo finančno perspektivo 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za nadaljnji razvoj 
obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja 
gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 6.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Kidričevo  in v spodbujanje razvoja turizma 
in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za 
turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, 
 Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe. 

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

Spodbujanje razvoja turizma, kot ene izmed perspektivnejših panog, na območju občine. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0473 - TURISTIČNO DRUŠTVO IN PROMOCIJA 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki namenjamo sredstva za izvajanje programov Turističnega društva občine Kidričevo. Sredstva so 
namenjena predvsem za izvajanje programov turističnega društva, kot so "dobrote podeželja, blagoslov konj v 
Župečji vasi, Zahvala polju v Starošincah, martinovanje". Program turističnega društva pred sklenitvijo pogodbe 
potrdi odbor za gospodarstvo.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 1.090.685 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju 
narave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva okolja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

• 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
• 1506 Splošne okoljevarstvene 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 1.090.685 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja 
okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma 
lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih 
objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične 
dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

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: 65.500 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah,  

Zakon o ohranjanju narave 

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o graditvi objektov 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

Odlok o gospodarskih javnih službah 

 

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

Zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega 
ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0510 - SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 
Vrednost: 15.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč po programu odbora za varstvo okolja in morebiti  izdanih 
inšpekcijskih odločbah.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0512 - AKCIJA OČISTIMO OBČINO 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 prav tako kot v preteklih letih načrtujemo izvedbo akcije "očistimo občino". Namen akcije  je očistiti 
odpadke po občini. Sredstva, ki se planirajo na tej postavki so za nakup materiala, ki je potreben za izvedbo akcija - 
vreč, rokavice, stroške odlaganja odpadkov na deponiji, ter za malico udeležencev akcije in druge materialne 
stroške, ki so vezani za samo izvedbo akcije.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0515 - DEPONIJA GAJKE 
Vrednost: 10.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zbrana od takse za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov  se namenijo delovanju zbirnega centra.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0517 - REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V sklopu krepitve regionalnih razvojnih potencialov, se vse bolj spodbujajo ERM (ekoremediacijski ukrepi- 
ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, vegetacijski pasovi in 
bariere, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM za 
javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z 
geotermalnimi vodami ) načrtujemo gramoznico prijaviti na naslednje ustrezne razpise. Sredstva, planirana na tej 
proračunski postavki, se bodo namenila za potrebno opremo in material za vzpostavitev ERM  sistemov, 
oglaševanje in promocijo  projekta. 

 

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: 1.668.310 € 

0516 - ZBIRNI CENTER-RECIKLAŽNO DVORIŠČE 
Vrednost: 15.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redno delovanje zbirnega centra (elektrika, voda, komunalne storitve ter odvoz živalskih 
ostankov in kož) in vzdrževalna dela na objektu.  
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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 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Vrednost: 1.025.185 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

5000 - Režijski obrat 
Vrednost: 1.668.310 € 

0520 - KANALIZACIJA KUNGOTA 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za opremo  črpališča na že zgrajenem kanalizacijskem omrežju pri gradu Ravno polje , s 
katerim bo omogočena priključitev stanovanjskih objektov ob LC Kungota - Prepolje.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

052001 - KANALIZACIJA SP. GAJ 
Vrednost: 250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za sofinanciranje kanalizacije, ki jo gradi občina Slovenska Bistrica, mi pa financiramo kanalizacijo v Sp. Gaju.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

052002 - KANALIZACIJA STAROŠINCE 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0524 - CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE 
PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA 

Vrednost: 12.000 € 



 

Stran 46 od 104 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je fizično zaključena, plačila pa so manjša, saj so dela financirana iz vnovčenje  garancije za pravočasno 
pogodbeno izvedbo del. 

Iz te postavke se plačujejo tudi obresti po najetem dolgoročnem kreditu pri BKS banki.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0527 - SEK. KANALIZACIJA IN HIŠ. PRIKLJUČKI 
Vrednost: 60.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo porabila za  sekundarno kanalizacijsko omrežje v naseljih občine in izvedbo kanalizacijskih 
odcepov izven cestnega telesa. 

Iz te postavke se plačujejo tudi obresti po najetem dolgoročnem kreditu pri BKS banki.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

052901 in 052001 

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

052701 - IZGRADNJA MKČN 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se bodo krili stroški za izgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, kjer kanalizacijskega omrežja 
ekonomično in upravičena zaradi razpršenosti gradnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

052901 - SEK. KANAL. CIRKOVCE STRAŽGONJCA 
Vrednost: 607.385 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo sekundarnega vakuumskega kanalskega omrežja v naseljih Cirkovce, Sp. in Zg. 
Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. Investicija se sofinancira s strani EU v višini okrog 80% vrednosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0530 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, čistilne naprave in fekalne 
vakuumske postaje. 

 

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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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.511.369 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki 
zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja 
stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2013) 

Strategija in vizija Občine Kidričevo  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Kidričevo. Potrebno je postopno 
zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in 
SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja, vzpostavitev inšpekcijskega nadzora na področju 
ohranjanja narave in gensko spremenjenih organizmih. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih 
gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. 
Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v 
prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Kidričevo v 
prostorski 
razvoj slovenskega in evropskega prostora. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 Komunalna dejavnost 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 692.044 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne 
naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem 
načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, 
nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so doseganje trajnostnega razvoja v prostoru. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
Vrednost: 692.044 € 

Opis podprograma 

Gre za prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje 
kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega 
informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih 
podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0621 - IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 so v postavki  zajeti stroški izvedb študije izvedljivosti izgradnje turističnega kompleksa. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

062101 - VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prizadevanju za povečanje učinkovitosti razvojnih projektov, izkoristka in iskanja potencialnih priložnosti za 
uspešen razvoj Občine Kidričevo se planirajo stroški sprotnih anket konec leta 2014 za lažje spremljanje kazalnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0625 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 81.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za  izvajanje prenesenih nalog na SOU. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

062705 - UREDITEV CENTRA CIRKOVCE II. FAZA 
Vrednost: 497.544 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev druge faze je razdeljena na  Vaški trg pred gostinskim lokalom, tržnim prostorom tržnica z osmimi tržnimi 
prodajnimi hišicami, prireditvenim prostorom s premičnim odrom ter ureditvijo pločnika in parkirišč ( vzdolž 
trgovine, pošte). Tržnica predstavlja območje med cesto LC 165-170 in veterinarsko ambulanto tržna površina 
oziroma dostop po servisni poti je v času obratovanja zaprt za promet. Namestilo se bo osem tržnih prodajnih hišic, 
dimenzij 2,5 x 3,20m. Podij tržnice skupaj s trgom pred gostinskim lokalom zaokroža osrednji  vaški trg , ki 
vključuje tudi počivališče za kolesarje, ki je smiselno umeščeno  ob drevesu, okrog  katerega se bo postavila krožna 
klop in krožna miza s primerno informacijsko tablo.  Prireditveni prostor se nahaja na JV delu ureditve vaškega 
jedra na katerega se bo namestil montažni prireditveni oder dimenzij 6,00 x 6,00 m.Trg pred gostinskim lokalom v 
vrednosti  64.954,30 tržnica 66,929,40 prireditveni prostor 90.274,30,     cesta, pohodne površine in parkirišča  
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173,903,50Osrednji del pred gostinskim lokalom  skupaj s tržnim prostorom predstavlja poglavitni ambientalni del 
ureditve u urbano opremo: klopi, podij s fontano. Tlakovan je z naravnim kamnom v vrstah iste smeri in širine. 
Tržnica se uredi na predvidenem  prostoru, ki je če teden namenjen parkirišču. Cesta in parkirišče sta v času 
obratovanja tržnice zaprta za promet s premično prometno zaporo. Na površino se namesti osem tržnih prodajnih 
lesenih hišic dim. 2,30 x 2,50 x 2,20 m. Prireditvam na prostem je občasno namenjena površina parkirišča 
jugovzhodno od pošte. V času prireditev se namesti montažni prireditveni oder dim. 6,00 x 6,00 m. Parkirišče se v 
času prireditve zapre za promet s premično prometno zaporo. Projekt vsebuje situacijo in tehnično poročilo 
hortikulturne ureditve. Ohranijo se nekatera dominantna obstoječa drevesa, zasadijo se nove ureditve po načrtu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0628 - UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacije cest in parkirišč v naselju Kidričevo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

062801 - UREDITEV CELOSTNE PODOBE NASELJA KIDRIČEVO 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pridobitev dokumentacije. Dokumentacija je potrebna za ureditev fasad in videza 
obstoječih stanovanjskih objektov z ozirom na odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za 
občino Kidričevo, saj je naselje Kidričevo v njem opredeljeno kot naselbinski spomenik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0629 - AŽURIRANJE EVIDENC ZA NUSZ 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitve za ažuriranje evidenc za NUSZ.  

 

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: 589.325 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje vzdrževanje , obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, vzdrževanje , obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j.  :  
 zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine    
 zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti    
 ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč,  urejanje parkov, 
zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.    
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 urejenost zunanje podobe občine  v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih   ciljev saj je 
tako občina veliko bolj prijazna, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in  zavest občanov.   

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

• 16039001 Oskrba z vodo 
• 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
• 16039004 Praznično urejanje naselij 
• 16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 

16039001 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 59.000 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Izboljšati oskrbo s pitno vodo 
Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode 
Zmanjšanje izgub na obstoječih virih 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0632 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajema tekoče odhodke in  manipulativne stroške KP Ptuj za takso za obremenjevanje vode.  

 

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: 1.668.310 € 

0631 - OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnih omrežij.  
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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 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Vrednost: 78.460 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega 
obreda (na primer: govor). 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

5000 - Režijski obrat 
Vrednost: 1.668.310 € 

1501 - POKOPALIŠČE CIRKOVCE 
Vrednost: 13.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in energije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1502 - POKOPALIŠČE LOVRENC 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in energije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1503 - POKOPALIŠČE KIDRIČEVO 
Vrednost: 7.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in energije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1601 - POKOPALIŠČE CIRKOVCE 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču. 
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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 

1602 - POKOPALIŠČE LOVRENC 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1604 - POKOPALIŠČE KIDRIČEVO 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 451.865 € 

Opis podprograma 

Gre za druge komunalne dejavnosti  ki se izvajajo s pomočjo javnih del. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in 
pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije. 

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

Urejenost komunalne dejavnosti 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0411 - IZOBRAŽEV. IN PROMOC. DEJAVNOST 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki namenjamo za izobraževanje obrtnikov  občine Kidričevo in njihovih zaposlenih. Del 
sredstev bomo namenili tudi za  promocijo  gospodarske dejavnosti 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 

0412 - LETNI POSVET Z OBRTNIKI OBČINE 
Vrednost: 11.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za letni posvet obrtnikov in podjetnikov občine Kidričevo, ki bo povezan s 
strokovno ekskurzijo.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0414 - POSLOVNI PROST. TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za tekoče odhodke za poslovne prostore.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0419 - NALOŽBE V PODJETNIŠTVO IN OBRT 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se namenjajo kot nepovratna sredstva za sofinanciranje naložb v podjetništvo in obrt na 
območju občine Kidričevo na podlagi pravilnika in javnega razpisa. Kot naložbe po pravilniku se štejejo izdelava 
poslovnih načrtov in poslovnih strategij podjetja, nakup nematerialnih pravic (licenc, patentov, know-how, 
nepatentirano tehnično znanje), nakup opredmetenih osnovnih sredstev, katerih posamezna nabavna vrednost 
presega 400 evrov, nakup ali gradnja poslovnega prostora ali objekta, ali razširitev obstoječih poslovnih prostorov 
ter nakup zemljišča za poslovne namene. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0477 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje ZRS Bistra Ptuj- regionalne razvojne agencije. 

 

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: 1.668.310 € 

0472 - STROŠKI UPRAVLJANJA S ŠOTOROM 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokrivajo se stroški upravljanja s šotorom in njegovo vzdrževanje.   
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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 

0479 - JAVNA DELA 
Vrednost: 79.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavljajo plače delavcem preko javnih del v skladu z zakonom. V letu 2014 nameravamo 
ohraniti javna dela v enakem oziroma podobnem obsegu, kot v letu 2013. Prijavljali  bomo programe, ki se bodo 
nanašali na varstvo okolja, vzdrževanje reda v dvoranah, urejanju cest ipd.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0480 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE 
Vrednost: 8.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo zaposlitve za določen čas, katere pa so vezana na izvajanje projektov. Ob prijavi 
projektov Ureditev centra Cirkovc se je že v sami prijavi planirala zaposlitev enega delavca. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0481 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI 
Vrednost: 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo prispevke za zaposlitve za določen čas, katere pa so vezana na izvajanje projektov. Ob 
prijavi projektov Ureditev centra Cirkovc se je že v sami prijavi planirala zaposlitev enega delavca. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0482 - OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 43.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje režijskega obrata, nakup materiala, osebnih zaščitnih sredstev, stroške 
zdravniških pregledov javnih delavcev, stroški usposabljanj, zavarovanje in registracija opreme, nakup ter 
vzdrževanje opreme in strojev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

053001 - SUBVENCIJE CEN 
Vrednost: 272.675 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju cen izvajanja gospodarskih javnih služb po Zakonu o varstvu 
okolja, za izvajanje katerih je občinsko javno podjetje moralo infrastrukturo, ki je v lasti občine, vzeti v poslovni 
najem. V preteklih letih je SRS 35 dovoljeval odpis amortizacije v tistem delu, ki ni bil pokrit s ceno storitev, s 1. 1. 
2010 pa to več ni dovoljeno. Občina infrastrukturo, ki je v njeni lasti, odda v najem izvajalcu gospodarske javne 
službe. Vir pokrivanja stroškov najema infrastrukture predstavlja cena storitve, vendar ta v  Občini Kidričevo še v 
celoti ni bila usklajena z dejanskimi stroški in skladno s pravilnikom, ki ureja metodologijo oblikovanja cen 
gospodarskih javnih služb po Zakonu o varstvu okolja. Obstoječa cena ne pokriva celotnega stroška amortizacije 
osnovnih sredstev (oz. sedaj najemnine), zato mora občina zagotoviti sredstva za delno subvencioniranje tega 
stroška. 

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: 148.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za  programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovilu po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 148.000 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja 
nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in 
vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega 
ali medobčinskega stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče 
vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno 
zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost 
ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto 
posebej na podlagi evidence vseh stanovanj. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 
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0611 - STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo obresti po najetem dolgoročnem  kreditu pri NKBM leta 2004 za stanovanjski blok 
Kidričevo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0612 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ 
Vrednost: 102.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (zamenjavo dotrajanih oken,  instalacij, 
podov, streh, ipd.) kakor tudi za izterjave neplačanih najemnin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

061201 - OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za obnovo prostorov starega ZD, ki jih bomo prenovili v prostore, potrebne za Dnevni center 
Kidričevo v pritličju. V nadstropjih se bodo uredil e stanovanjske enote. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

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

Vrednost: 82.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Urejenost občine kot celote. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

• 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
• 16069002 Nakup zemljišč  

  

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
Vrednost: 80.000 € 
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Opis podprograma 

Gre za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Vedno večja urejenost vseh javnih površin.  

 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0478 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih površin kar obsega košnjo, čiščenje in parkovno ureditev. 

 

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: 2.000 € 

Opis podprograma 

Gre za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni razvoj občine. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0624 - NAKUP ZEMLJIŠČ 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani so stroški po letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem  Občine Kidričevo za leto 2014.  
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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 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 359.239 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih 
merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni 
indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element 
kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov. Tako to področje proračunske porabe zajema primarno 
zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program zdravstvenega varstva  za naslednjo finančno perspektivo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov 
in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Vrednost: 315.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema aktivnosti spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.   

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
Vrednost: 315.000 € 

Opis podprograma 

Začetek aktivnosti pri morebitni gradnji novega Zdravstvenega doma Kidričevo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o graditvi objektov 

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

Zagotavljanje kvalitetnejšega spremljanja zdravstvenega stanja občanov (preventiva in kurativa). 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0765 - ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO 
Vrednost: 315.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Poslovno stanovanjskega objekta Kidričevo- novega zdravstvenega doma, 
ki bo v pritličju objekta.  Velikost pritličja je 593 m2. V njem so predvideni prostori zdravstvenega doma s 
splošnimi ambulantami in zobozdravstvenim oddelkom ter fizioterapija.  
V letu 2014 je predvidena vrednost financiranja v višini 450.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 44.239 € 

Opis glavnega programa 

Vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez 
lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom 
ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Vrednost: 38.739 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, 
prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
Zakon o splošnem upravnem postopku. 

 

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

Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez 
lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. 
Dolgoročni cilj je omogočati občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za 
financiranje. 
Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0760 - PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV. 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  se bodo porabljala za občane, ki so upravičeno do plačila prispevka osnovnega zdravstvenega zavarovanja 
iz občinskega proračuna. Izplačila ZZZS  se  mesečno spreminjajo, glede na odjave in prijave naših občanov. V 
povprečju se plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam, ki so prejemniki denarne socialne 
pomoči in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, kot iskalci zaposlitve in so naši občani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0766 - DEŽURNA SLUŽBA -ZOBOZDRAVSTVO 
Vrednost: 3.739 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za novo proračunsko postavko s katero se zagotavlja dežurna služba v zobozdravstvu na območju Ptuja ob 
sobotah, nedeljah in praznikih. Dežurna služba se je sicer do sedaj opravlja v Zdravstvenem domu ob sobotah, ker 
pa s strani ZZZS ta ni bila financirana, jo bodo s 1.11.2013 prisiljeni zapreti. Postavka bo realizirana v primeru, da 
bodo k sofinanciranju dežurne zobozdravstvene službe pristopile vse občina na Ptujskem območju.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 5.500 € 

Opis podprograma 

Gre za plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Zagotavljati mrliško ogledno službo.  

 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0761 - MRLIŠKI OGLEDI 
Vrednost: 3.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo mrliško oglede službe. Lokalna skupnost je zavezanka za plačilo 
mrliško ogledne službe v primeru smrti doma ali takrat, ko je pokojnik občan naše občine bival v institucionalnem 
zavodu, v primeru prometnih nesreč, v primeru samomorov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1095 - SANITARNE OBDUKCIJE 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju zdravstva, se sredstva zagotavljajo tudi za sanitarne obdukcije, postavka 1095. Plačilo teh storitev je 
zakonska obveza lokalne skupnosti.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 1.899.027 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in 
na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske 
umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne 
kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-
tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport 
ter šport invalidov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Slovenije 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za naslednjo finančno perspektivo 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za naslednjo  finančno    

    perspektivo  

Operativni program razvoja človeških virov za naslednjo finančno perspektivo 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje 
vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji. 

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 
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1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 1.646.850 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremičnine in premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev 
tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem 
povečanje števila obiskovalcev. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029002 Premična kulturna dediščina 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
Vrednost: 1.646.850 € 

Opis podprograma 

Gre za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine 
zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega 
spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov, za upravljanje grobov in grobišč, postavitev 
spominskih obeležij.  Gre tudi za tekoče stroške vzdrževanj kulturnih domov in dvoran. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 
skupnostih, Zakon o športu.  

 

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

Dolgoročni cilj je celovita obnova in vzdrževanje objektov.  

 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0821 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 so sredstva namenjena za obnovo 250 let starega obokanega zidu pri Župnijski cerkvi Lovrenc na Dr. 
polju. Z obnovo bomo preprečili nadaljnje propadanje le tega.  
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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 

082101 - OBNOVA DVORCA STERNTHAL 
Vrednost: 1.512.195 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dvorec Sternthal s pripadajočimi gospodarskimi poslopji je najstarejša stavba v kraju Kidričevo. Projekt se prijavlja 
na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve " Regionalni razvojni programi " iz razvojne prioritete "Razvoj regij". Za operacijo smo pridobili 
sofinanciranje v višini 923.914,00 EUR. 
(Načrtuje se kulturni center z dvorano, galerijo in prostorom za shrambo eksponatov, večnamensko dvorano ( za 
namene: poročna  dvorana, literarni večeri, kulturni in potopisni eventi,  razstavni prostor, proslave,..) vsemi 
spremljajočimi prostori ki se bodo adaptirali, in bodo omogočili delovanje kulturnega centra. Investicija predstavlja 
veliko pridobitev tako lokalnega, regionalnega in tudi čezmejnega pomena, saj predstavljala osnovo za 
komuniciranje z različnimi javnostmi. V dvorcu bodo prostori za sedež občine Kidričevo,  ter za informacijsko 
pisarno za promocijo varstva okolja,urejenimi in dostopnimi podatkovnimi bazami obstoječih učilnic v naravi, 
turistično promocijo le teh, bookiranje terminov poletnih šol,..promocijo ekoremedijacij,  

 
Dela na objektu se izvajajo in bodo zaključena do 30.9.2014. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0823 - DRUŠTVENI PROSTORI-MATERIALNI 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče stroške društvenih prostorov v Cirkovcah. Gre za stroške ogrevanja v Cirkovcah, 
ker imajo sedež KO RK Cirkovce, ter Društvo upokojencev Cirkovce. V tem objektu je tudi sejna soba, katero 
upravljajo tudi druga društva in krajevni odbor Cirkovce. Prostor pa bomo v letu 2014 uporabljali tudi za delo 
volilnega odbora za izvedbo 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 

0861 - DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST 
Vrednost: 14.719 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0862 - VAŠKI DOM MIHOVCE-REDNA DEJAVNOST 
Vrednost: 1.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0863 - DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST 
Vrednost: 2.840 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0864 - DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST 
Vrednost: 4.856 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0865 - DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST 
Vrednost: 12.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0866 - DOM PONGRCE REDNA DEJAVNOST 
Vrednost: 320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0867 - SKEDENJ STAROŠINCE 
Vrednost: 480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0869 - ŠPORTNI PARK STRAŽGONJCA 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov. 

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: 1.668.310 € 

0868 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE 
KIDRIČEVO 

Vrednost: 84.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške in redna vzdrževanja. 

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: 93.367 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost,založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, 
medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in 
investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih 
izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim 
skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 Ljubiteljska kultura 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Vrednost: 58.967 € 

Opis podprograma 

Gre za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, 
brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 
skupnostih, Zakon o športu.  

 

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

Dolgoročni cilji: 
doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice; 
povečati število knjižnega gradiva; 
razvoj bralne kulture. 
Kazalci: 
število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca; 
število prireditev; 
število delavnic, literarnih večerov. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 
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0822 - KNJIŽNICA DR. IVANA POTRČA 
Vrednost: 53.967 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva planirana za delovanje osrednje knjižnice, to je Knjižnice Ivana Potrča v Ptuju. Osrednji 
knjižnici se sredstva zagotavljajo za stroške dela, splošne stroške, programske stroške, delovanje bibliobusa ter 
stroške novih zaposlitev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0825 - NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0825 sredstva ostajajo v isti višini kot v letu 2013. Na tej postavki so sredstva namenjena na nakup 
knjižnega gradiva v osrednji knjižnici. Lokalne knjižnice imajo možnost za svojo dejavnost brezplačno izposojo 
knjig.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
Vrednost: 34.400 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 
skupnostih, Zakon o športu. 

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih 
pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0820 - KULTURNA DRUŠTVA 
Vrednost: 34.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0820 so sredstva namenjena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti društev in sicer 31.400 evrov. 
Vsebine, ki se bodo sofinancirale pa bodo opredeljene v Letnem programu kulture. 3.000 evrov  je namenjeno za 
dejavnost in programe  Zveze kulturnih društev Občine Kidričevo.  
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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 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 22.400 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnih skupnosti in 
romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 
Vrednost: 22.400 € 

Opis podprograma 

Gre za sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 
skupnostih, Zakon o športu. 

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

Ohranjanje kulturne dediščine in izročil. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0840 - DRUGA NEPROF. DRUŠTVA IN USTANOVE 
Vrednost: 22.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Na postavki 0840 so sredstva namenjena za dejavnost humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in 
društev, za srečanje starejših občanov, uvajanje mladih v znanost, dejavnost planinskega društva in drugih podobnih 
društev in dejavnosti. Sredstva ostajajo v isti višini, kot v preteklem proračunskem letu.  

 

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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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 136.410 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in 
izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v 
okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059001 - Programi športa 
Vrednost: 136.410 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 
skupnostih, Zakon o športu. 

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

Dolgoročni cilji: 
ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; 
povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; 
povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; 
izboljšanje športne infrastrukture v občini. 
Kazalci: 
število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju; 
število otrok in mladih vključenih v redno vadbo; 
število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev; 
število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0812 - ŠPORTNI ZAVOD PTUJ 
Vrednost: 1.610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Zavodom za šport imamo sklenjeno pogodbo za sofinancirane in izvedbo šolskih športnih tekomovanj. S 
sofinanciranjem šolskih športnih tekmovanj omogočamo našim učencem, da lahko tekmujejo s šolami na Ptujskem 
v različnih športnih panogah.  
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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 

0813 - KOŠNJA IGRIŠČ 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki ostajajo v isti višini kot v preteklem proračunskem letu in se namenjajo v skladu s 
pravilnikom, za sofinanciranje košnje nogometnih igrišč na območju ŠP Lovrenc, Apače in NK Aluminij.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0818 - NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA 
Vrednost: 54.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0818 so sredstva planirana za izvajanje programov športa. Sredstva ostajajo v isti višini kot v lanskem 
letu. Sredstva se bodo delila po vsebinah Nacionalnega programa športa (NPŠ), kar pa bo podrobno opredeljeno v 
Letnem programu športa, katerega bo sprejel občinski svet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0819 - OSTALE NALOGE 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se sredstva namenjajo za organizacijo enkratnih športnih prireditev, ki se ne financirajo iz 
nacionalnega programa športa in drugih programov, ki se sofinanciranja iz občinskega proračuna in so sredstva 
zanje planirana na drugih proračunskih postavkah. Te prireditve so: športni vikendi, otroške olimpijade in podobne 
prireditve. Sredstva iz te postavke se bodo dodelila upravičencem na podlagi razpisa.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

081901 - OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo obstoječih in nabavo novih igral. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0879 - ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA KIDRIČEVO 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se odpira na novo, saj bomo v okviru projekta "Športno turistična destinacija Občine 
Kidričevo"  pripravljali  projektno dokumentacijo  s športno turističnimi izhodišči  po občini. Le ta  je potrebna za 
prijavo na  čakajoče razpise: Švicarski prispevek, neposredne regionalne vzpodbude  in morebiti tudi Norveški 
mehanizem. 
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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 

0880 - GRAMOZNICA PLETERJE 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kidričevo je izdelala osnutek Občinskega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora za Gramoznico 
Pleterje, v delu, kjer je izkoriščanje gramoza zaključeno. 
Cilji, ki jih želimo v Občini Kidričevo doseči so sanacija degradiranega območja, dvig turističnega potenciala 
občine, zagotovitev površin za šport in rekreacijo ter ohranjanje kvalitete okolja in narave. 
Na območju OPPN je predvidena ureditev površin za šport, rekreacijo in turizem, v povezavi 
z naravnimi površinami. Predvidena je ureditev površine za kampiranje, ribiče, prireditve, 
igrišča na mivki, razglednega platoja, vlečnice za smučanje na vodi, plavajočih otokov in 
pomolov, proge za veslanje, makadamske poti ob vodi in vzporedno z regionalno cesto, 
površine za parkiranje in postavitev premičnih sanitarnih enot in objektov, stene za breguljke 
in plitvine, ki omogočajo bivalen prostor dvoživkam in obvodnim rastlinam ter živalim.  

 

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: 1.668.310 € 

0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO 
Vrednost: 16.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačila obresti po dolgoročnem kreditu  Javni sklad - Banka Koper. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 1.435.987 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od 
predšolske vzgoje,osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših 
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, 
srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega 
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa 
tudi višješolsko 
izobraževanje ter druge izobraževalne programe. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Slovenije 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih 
otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v 
izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
1906 Pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 725.500 € 

Opis glavnega programa 

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka 
v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne 
naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilje je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci 
Vrednost: 725.500 € 

Opis podprograma 

Gre za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi 
v vrtcih  (sofinanciranje letovanja, zimovanja ...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o 
gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju 
predšolske vzgoje. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0910 - POKRIVANJE RAZLIKE V CENI 
Vrednost: 680.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju predšolske vzgoje so sredstva namenjena za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno in plačilom 
staršev za programe vrtca. Planiramo, da v letu 2014 ne bomo spreminjali višine ekonomske cene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0911 - OBDARITEV OTROK 
Vrednost: 7.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 načrtujemo izvedbo prireditev "Veseli december", kateri bo namenjen predvsem otrokom. Na postavki 
0911 so sredstva namenjena za izvedbo te prireditve in  obdaritev otrok v mesecu decembru.  V sklopu prireditve 
veseli december tako načrtujemo izvedbo prireditev za otroke in obdaritve otrok.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0912 - NAKUP OPREME 
Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo stroške za investicijsko vzdrževanje v enoti Vrtca Cirkovce, in sicer ureditev sanitarij za 
eno učilnico - igralnico v višini 6.000 evrov in pleskanje v višini 2.500 evrov.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0914 - TRANSFER JAVNEMU ZAVODU 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se sredstva zagotavljajo za stroške, ki niso predmet ekonomske cene. Ti stroški so izpad dohodka v 
poletnih mesecih zaradi izpisa otrok, ki vstopajo v šolo, kasnejšega vstopa otrok v vrtec, ki so bili sprejeti in bodo v 
vrtec vstopili do 1.1. ko bodo dopolnili 11 mesecev starosti, stroške bolnišničnega oddelka in strokovne pomoči 
otrokom na podlagi izdane odločbe o usmeritvi.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 603.687 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva in splošnega srednjega in poklicnega 
šolstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega 
šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju 
srednjega in poklicnega šolstva. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 
Vrednost: 595.560 € 
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Opis podprograma 

Gre za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, 
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, 
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o 
gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilji: 
zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce; 
energetska sanacija objektov; 
obnova objektov. 
Kazalci: 
število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov; 
porabljena energija na oddelek; 
število obnovljenih objektov, obnovljeni novozgrajeni na oddelek, na učenca, oprema na oddelek na učenca. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0922 - ŠOLA V NARAVI 
Vrednost: 4.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki 0922 so namenjena za sofinanciranje šole v naravi, in sicer za plačilo prevoznih stroškov. Za 
Osnovno šolo Kidričevo se namenja 2.600  EUR in za Osnovno šolo Cirkovce 2.000 EUR.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0923 - SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP. 
Vrednost: 45.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0923 so sredstva namenjena za izvajanje fakultativnega pouka drugega tujega jezika in računalništva in 
plačilo stroškov dela učiteljev matematike in slovenščine v podružnični osnovni šoli Lovrenc, v izogib kombinaciji. 
Za izvedbo fakultativnega pouka računalništva in drugega tujega jezika se za Osnovno šolo Cirkovce tako nameni 
12.160 evrov in za Osnovno šolo Kidričevo za izvajanje fakultativnega pouka računalništva, drugega tujega jezika 
in izogib kombinacije 32.940 evrov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0924 - BLAGO IN STORITVE 
Vrednost: 189.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podstavki 0924 sredstva namenjamo za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah. Med te spadajo stroški 
ogrevanja, električna energija, stroški vode, komunalnih storitev in podobno. Za plačilo materialnih stroškov se tako 
za potrebe Osnovne šole Cirkovce nameni 66.900 evrov, za potrebe Osnovne šole Kidričevo s podružnično šolo 
Lovrenc na Dr. polju pa 111.240 evrov. 
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Na tej postavki so planirana tudi sredstva za tekoče vzdrževanje, in sicer za Osnovno šolo Cirkovce 3.000 evrov in 
za Osnovno šolo Kidričevo s podružnično šolo Lovrenc na Dr. polju 6.280 evrov. Prav tako so na tej postavki 
zagotovljena sredstva za zavarovanja.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0925 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
Vrednost: 21.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se namenjajo v OŠ Cirkovce za nakup žaluzij v višini 4.500 EUR. V Osnovni 
šoli  Kidričevo pa se planirajo sredstva za, nakup stavbnega pohištva (notranjih vrat) v višini 5.000 EUR ter 
pleskanje v višini 12.000 EUR.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

092501 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE CIRKOVCE 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo kotlovnice OŠ Cirkovce.  Pričakuje se nov razpis, zato bomo projekt 
nove kotlovnice prijavili na le tega.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

092502 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE BORISA KIDRIČA 
KIDRIČEVO 

Vrednost: 204.997 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je Energetska sanacija Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo. 
Obravnavana investicija predvideva energetsko sanacijo šolskega objekta, ki se ureja v skladu z Zakonom o graditvi 
objektov in podzakonskimi predpisi ter standardi, ki urejajo to področje. Izhodišča za določitev obsega ureditev so 
podana v tehničnem poročilu, ki ga je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o.  
Obseg predvidenih ureditev, ki je podan v nadaljevanju, je povzet iz izdelanega poročila. Pri načrtovani energetski 
sanaciji je predvidena izvedba naslednjih investicijskih ukrepov:  
menjava dotrajanih oken, z okni boljših toplotnih karakteristik,  
izolacijo fasade na starejšem delu s 14 cm izolacije in zaključnim slojem,  
izolacijo parapetov, ki so sedaj izvedeni v opeki se izolira z 12 cm izolacije, zaključni sloj je obdelan s klinker 
ploščicami debeline 1cm v izgledu obstoječih parapetov,  
izolacijo kletnega dela fasade - cokla na starejšem delu z 12 cm izolacije in zaključnim slojem,  
izolacijo fasade in cokla na mlajšem delu z 10 cm izolacije (na obstoječo 8 cm) in zaključnim slojem,  
izolacijo podstrešja na starejšem delu, kjer se predvidi položitev dodatne izolacije v debelini 20 cm,  
izolacijo podstrešja na novejšem delu, kjer se predvidi položitev dodatne izolacije v debelini 14 cm na obstoječih 8 
cm,  
izolacijo stropa na novejšem delu (vmesni del), kjer se predvidi položitev dodatne izolacije v debelini 8 cm pod 
obstoječe strešne izolirane sendvič panele 16 cm. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE Borisa Kidriča Kidričevo  na  Javni razpis Sofinanciranje operacij 
za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete 
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Trajnostna raba energije, 1. Prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01. 02. 2013. 

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

092503 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE LOVRENC NA 
DRAVSKEM POLJU 

Vrednost: 102.185 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je Energetska sanacija OŠ Lovrenc na Dravskem polju.  
Občina ima v lasti zemljišče in obstoječi objekt osnovne šole, kateri je zaradi nezadostne toplotne zaščite potreben 
energetske sanacije, ki obsega:  
zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva,  
toplotna in zvočna izolacija tlakov na podstrešju proti neogrevanemu prostoru,  
izdelava toplotno izolacijske fasade.  

S projektom bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj 
in uveljavitev višje kakovosti življenja prebivalstva v občini Kidričevo. 
Pri načrtovani energetski sanaciji je predvidena izvedba naslednjih investicijskih ukrepov:  
menjavo oken, z okni boljših toplotnih karakteristik,  
izolacijo fasade s 14 cm izolacije in zaključnim slojem,  
izolacijo podstrešja, kjer se predvidi položitev dodatne izolacije v debelini 20 cm na obstoječih 6 cm izolacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU   je  prijavljen na  
Javni razpis Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v 
lasti lokalnih skupnosti v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 1. Prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih 
stavb, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01. 02. 2013 in dopolnitve. 

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

0927 - OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA 
Vrednost: 5.124 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0927 so sredstva namenjena za kritje materialnih stroškov v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Sredstva 
ostajajo v isti višini kot v letu 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

  

 

0929 - OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE 
Vrednost: 11.104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za nakup računalniške opreme in vzdrževanje računalniškega omrežja v Osnovni šoli 
Cirkovce v višini 2.000 evrov ter v Osnovni šoli Kidričevo v višini 4.104 evrov. Prav tako so sredstva namenjena za 
nakup stolov v prostoru x v Osnovni šoli Kidričevo v višini 1.000 EUR ter opremo učilnic v višini 4.000 evrov.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0958 - SREDSTVA ZA NADARJENE UČENCE 
Vrednost: 1.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0958 sredstva namenjamo za strokovno ekskurzijo nadarjenih učencev v obeh osnovnih šolah.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
Vrednost: 8.127 € 

Opis podprograma 

Gre za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, 
zavarovanje ...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, 
nakup, gradnja in vzdrževanja glasbenih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o 
gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilji: 
povečanje števila otrok vključenih v programe šole; 
izboljšanje pogojev dela; 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0951 - GLASBENA ŠOLA 
Vrednost: 8.127 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki 0951 se namenjajo za  kritje materialnih stroškov in stroškov dela v glasbenih šolah. Za 
Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj je tako planiranih 6.945 evrov, za 35 učencev, kolikor je vpisanih učencev in naše 
občine, za Zasebno glasbeno šolo v Samostanu Sv. Petra in Pavla 1.012 evra za 6 učencev, in za Glasbeno in baletno 
šolo Antona Martina Slomška  Maribor 170 evrov za enega učenca. V skladu s 86. členom ZOFVI se zasebnim 
glasbenim šolam, ki izvajajo javno veljanje programe, osnovnega glasbenega progama, zagotovijo sredstva v višini 
85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 106.800 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za pomoči  šolajočim (osnovna šola, srednja šola ..). 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči 
šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Vrednost: 106.800 € 

Opis podprograma 

Gre za subvencioniranje  šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske 
prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o 
gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilji: 
zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem; 
zagotovitev subvencionirane prehrane vsem socialno ogroženim učencem. 
Kazalci: 
število učencev, ki imajo varno pot v šolo; 
število učencev, ki imajo v šoli zagotovljen vsaj en obrok. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0920 - PREVOZI UČENCEV 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0920 so sredstva namenjena za prevoz otrok v šolo.  Na tej postavki so planirana tudi sredstva za 
prevoze otrok na plavalni tečaj, zdravniški pregled in druge morebitne prevoze po predhodnem dogovoru s šolama. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

092001 - SVETOVALNA POMOČ OTROKOM 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za strokovno pomoč staršem, kateri nujno potrebujejo pomoč svetovalne službe 
za otroke, ki jim  naše svetovalne službe v naših šolah ne morejo pomagati.   
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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 

0921 - POČITNIŠKO LETOVANJE 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0921 planiramo sredstva za letovanje otrok socialno šibkih družin. Vsako leto tako omogočimo 
letovanje otrokom iz naše občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0955 - MLADINSKE DELAVNICE 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mladinske delavnice se v šolskem letu 2013/2014 izvajamo v Osnovni šoli Kidričevo in Osnovni šoli Cirkovce, 
občina izvajanje teh delavnic sofinancira. Višina sredstev je odvisna od dejansko izvedenih ur delavnic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0959 - AKT. PREŽ. PROST. ČASA V POČITNICAH 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 0959 so sredstva namenjena za aktivno preživljanje počitnic. Z zagotavljanjem teh sredstev želimo 
vzpodbuditi društva, da bi organizirala razne dejavnosti v katere bi se naj vključilo čim več otrok. Dejavnosti morajo 
neprekinjeno potekati najmanj en teden, pet dni, program pa ne more biti sočasno sofinanciran iz drugih programov.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 379.920 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, 
vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju 
in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov 
znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih  situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim 
kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in 
nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 
114/06 ZUTPG), 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06), 
Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 
21.9.2006). 
Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih: 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2), 
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Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno 
besedilo), 
Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2), 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02). 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike 
posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah 
ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

2002 varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
Vrednost: 30.000 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev pomoči socialno ogroženim prebivalcem naše občine. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 
Vrednost: 30.000 € 

Opis podprograma 

Gre za urejanje sistema socialnega varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Zagotoviti socialno varnost občanom občine. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

1060 - SUBVENCIJE STANARIN 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva so sredstva namenjena za subvencije stanarin.  Upravičenost se v skladu z  
zakonodajo ugotavlja na podlagi odločb Centra za socialno delo. 
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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 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 35.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje druge programe za pomoč družini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na zagotovitev pomoči 
socialno ogroženim prebivalcem naše občine. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Vrednost: 35.000 € 

Opis podprograma 

Gre za druge programe v pomoč družini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Zagotavljanje izjemnih pomoči občanom občine. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

1090 - IZJEMNA DENARNA POMOČ 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 1090 izjemne denarne pomoči so sredstva planirana za kritje pogrebnih storitev občanov, ki nimajo 
lastnih sredstev, kritje prevozov pokojnika v primeru prometnih nesreč, samomorov ipd. Za te storitve planiramo v 
proračunu 4.000 evrov. 

Na tej postavki je prav tako planiranih 10.000 evrov za enkratne denarne pomoči občanom iz občinskegta 
proračuna s skladu s pravilnikom. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1092 - POMOČ DRUŽINAM NA DOMU 
Vrednost: 10.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč družini na domu se izvaja preko Centra za socialno delo. V program so trenutno vključeni 3. uporabniki. 
Občina sofinancira pomoč družini na domu v višini najmanj 50 % cene storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1096 - ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Enkratna denarna pomoč se namenja staršem, ali pa tudi otroku, če starši odpro na otrokovo ime varčevalno 
knjižico, ob rojstvu otroka. Višina sredstev je odvisna glede na to, kateri je otrok v družini. Za prvega otroka se 
nameni 150,00 evrov, za drugega 200,00 evrov za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka pa 300,00 evrov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 314.920 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem 
nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h 
kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj 
potrebne. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 

20049001 - Centri za socialno delo 
Vrednost: 3.120 € 

Opis podprograma 

Gre za dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Zagotavljanje delovanja varne hiše. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 
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1091 - DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
Vrednost: 3.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 1091 so sredstva namenjena za kritje materialnih stroškov varne hiše.  Sredstva ostajajo v isti višini kot 
v preteklem letu. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Vrednost: 71.800 € 

Opis podprograma 

Gre za financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje 
družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Zagotavljanje družinske pomoči preko  družinskih  pomočnikov.  

 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

1093 - DRUŽINSKA POMOČ 
Vrednost: 71.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki 1093 so sredstva namenjena za kritje izpada dohodka družinskim pomočnikom. V občini 
Kidričevo imamo trenutno sedem družinskih pomočnikov. Napram preteklemu letu se je število družinskih 
pomočnikov povečalo za dva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1097 - LAIČNA POMOČ 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Laična pomoč se izvaja preko Centra za socialno delo in se izvaja preko programov javnih del. Laična pomoč je 
namenjena tako staršem kakor tudi otrokom predvsem pri vzgoji in izobraževanju. Družine predlagajo osnovne 
šole. Trenutno se laična pomoč izvaja pri 28 družinah družinah na območju UE Ptuj, med temi so tudi štiri družine 
iz naše 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 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 
Vrednost: 240.000 € 

Opis podprograma 

Gre za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči 
družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in 
centre za pmoč na na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, 
preživninsko varstvo kmetov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 
Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Zagotavljanje varstva starejših občanov skozi regresiranje oskrbnin v domovih. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

1020 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH 
Vrednost: 240.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 1020 so sredstva namenjena za pokrivanje oskrbnin v domu. Dejanska višina je odvisna od števila 
uporabnikov, njihovih lastnih virov in cene storitev v domovih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 120.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, 
skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih 
izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. 
Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da 
bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem 
znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročno kakovostno  in natančno  planiranje vseh postavk. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Proračunska rezerva 
2303 Splošna proračunska rezervacija 
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2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 120.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je 
določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, 
opredeljene v zakonu. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 120.000 € 

Opis podprograma 

Gre za tekočo proračunsko rezervo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

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

Zagotoviti sredstva za postavke, ki v proračunu iz neznanih vzrokov niso bila predvidena. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 7.176.404 € 

0122 - SPLOŠNA PRORAČUN. REZERVACIJA 
Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi določil 42. člena  Zakona o javnih financah lahko ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki ne sme 
presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov  in  je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v 
proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. 

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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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
V tem računu nimamo planiranih postavk.   
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C - Račun financiranja 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 71.686 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju 
narave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva okolja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 71.686 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja 
okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma 
lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih 
objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične 
dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Vrednost: 71.686 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 
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5000 - Režijski obrat 
Vrednost: 143.115 € 

0524 - CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE 
PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA 

Vrednost: 28.572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški odplačila glavnice kredita. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

0527 - SEK. KANALIZACIJA IN HIŠ. PRIKLJUČKI 
Vrednost: 43.114 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški odplačila glavnice kredita. 

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: 49.612 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki 
zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja 
stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Kidričevo, 
Regionalni razvojni program 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Kidričevo. Potrebno je postopno 
zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in 
SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja, vzpostavitev inšpekcijskega nadzora na področju 
ohranjanja narave in gensko spremenjenih organizmih. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih 
gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. 
Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v 
prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Kidričevo v 
prostorski 
razvoj slovenskega in evropskega prostora. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1605 Spodbujanje stanovanjskih gradenj 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 49.612 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za  programe na stanovanjskem področju. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovilu po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje. 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 49.612 € 

Opis podprograma 

Gre za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja 
nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in 
vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega 
ali medobčinskega stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče 
vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno 
zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost 
ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto 
posebej na podlagi evidence vseh stanovanj. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 49.612 € 

0611 - STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO 
Vrednost: 49.612 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški odplačila glavnice kredita. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

 

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

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 71.429 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in 
na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske 
umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne 
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kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-
tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport 
ter šport invalidov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Slovenije 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2009-2013 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje 
vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 71.429 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in 
izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v 
okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev 

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059001 - Programi športa 
Vrednost: 71.429 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti 
in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih 
skupnostih, Zakon o športu. 

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

Dolgoročni cilji: 
ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; 
povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; 
povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; 
izboljšanje športne infrastrukture v občini. 
Kazalci: 
število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju; 
število otrok in mladih vključenih v redno vadbo; 
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število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev; 
število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture. 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

5000 - Režijski obrat 
Vrednost: 143.115 € 

0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO 
Vrednost: 71.429 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški odplačila glavnice kredita.  

 

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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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

OB045-11-0071 - 0 115 Izdatki za blago in storitve 
Namen in cilj 
V okviru proračunske postavke se namerava nabaviti nova računalniška oprema za naslednje mandatno obdobje 
2014-2018. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

OB045-12-0001 - 016202 Kako je dobro vidjeti te opet IPA SL-HR 
Namen in cilj 
Projekt je prijavljen na razpis SI-HR IPA, predpristopna pomoč za Hrvaško. V njem smo načrtovali naslednje 
aktivnosti: " Wifi dostopno omrežje, antene po vseh vaseh ,23 postavljenih WIFI ANTEN, " Skupni večjezični 
spletni portal " Sociološka študija družbenega razvoja ciljnih skupin, " Izdelava standarda medgeneracijske 
odličnosti , " Izmenjave, sodelovanja društev, ciljnih skupin, šole v naravi za ciljne skupine oziroma ogrožene 
skupine, otrok s posebnimi potrebami,.. Sredstva so bila planirana sicer že v letu 2013, vendar rezultatov prijave na 
ta projekt še vedno nimamo, zato jih planiramo tudi v proračunu za leto 2014. 

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

OB045-11-0001 - 0 106 OBNOVA PROSTOROV 
Namen in cilj 
Obnova poslovnih prostorov, instalacij, stavbnega pohištva. Izboljšanje kakovosti bivanja in varčevanje z energijo 

Stanje projekta 

OB045-11-0002 - 0 103 NAKUP OPREME 
Namen in cilj 
Nakup pisarniške in računalniške opreme ter programov. Izboljšanje kvalitete dela in storitev. 

Stanje projekta 
v izvajanju 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB045-11-0003 - 0 220 NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME 
Namen in cilj 
Na tej postavki planiramo nakup opreme za enote civilne zaščite, operativne gasilske enote ter za popravila siren 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

OB045-11-0005 - 0 413 SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV 
Namen in cilj 
Na tej postavki se planirajo sredstva za samozaposlitev na področju obrti in podjetništva. Sredstva se bodo dodelila 
upravičencem na podlagi javnega razpisa upoštevajo pravilnik. 
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OB045-11-0006 - 0 415 SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSELNE 
Namen in cilj 
Sredstva planiramo za pospeševanje zaposlovanja mladih, prvič zaposlenih brezposelnih oseb pri samostojnih 
podjetnikih in malih podjetjih. Upravičenec iz tega naslova lahko pridobi največ 625 evorv za posameznega delavca 
s stalnim prebivališčem v občini. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB045-11-0007 - 0 425 DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA 
Namen in cilj 
Vsebina podprogramov je naslednja: 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa 
kmetijsko svetovalne službe, 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za 
živali, društev za zaščito živali. Sredstva po tej postavki so namenjena za projekte Dobrote slovenskih kmetij 2014, 
Obramba pred točo z letali, ter za zagotavljanje zavetišča za male živali v skladu z zakonodajo. 

Stanje projekta 
Na postavki so planirana sredstva, ki jih Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo s sklepom in potrditvijo na podlagi 
vloge oz. dokumentacije potrdi, in predlaga županu v realizacijo. Sredstva se že tradicionalno namenjajo za Dobrote 
Slovenskih kmetij, ki ga izvaja KSS Ptuj. Prav tako se v okviru veljavne zakonodaje na področju zaščite zapuščenih 
živali, zagotavljajo sredstva za zaščito in varstvo zapuščenih živali v občini. 

OB045-11-0009 - 0 422 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU 
Namen in cilj 
Sredstva v višini 5.000,00 evrov so namenjena za spodbujanje delovanja društev in skupin na področju kmetijstva in 
se bodo razdelila v skladu z razpisnimi pogoji, prav tako se vrednosti sredstev nameni za strokovno ekskurzijo. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB045-11-0008 - 0 42103 NALOŽBE V KMETIJSTVU 
Namen in cilj 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora 
za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na 
primer: subvencioniranje obrestne mere idr.), Sredstva v višini 15.000,00 evrov so namenjena za dodeljevanje po 
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo. 

OB045-11-0010 - 0 426 PROGRAMI PODEŽELJA 
Namen in cilj 
Vsebina podprograma je naslednja: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi 
(infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju 
dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju 
(društva, zveze), Sredstva se namenjajo za delovanje Lokalne akcijske skupine Društvo Bogastvo podeželja ob 
Dravi in Slovenskih goricah v višini. V tej postavki je zajet tudi projekt "Po poti zgodovine". 

Stanje projekta 
Projekt se je pričel v letu 2013 ter se bo zaključil v mesecu februarju 2014. Projekt se izvaja v skladu z NIP Društvo 
Bogastvo pod 

podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. 
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11029003 - Zemljiške operacije 

OB045-11-0012 - 0 42301 INFRASTRUKTURA DP PO KOMASACIJAH 
Namen in cilj 
11029003 Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih 
postopkov, melioracij, agromelioracij,..) Za obnovo in izgradnjo poljskih poti na Dravsko polje 2 in Dravsko polje 3. 

Stanje projekta 
Projekt "Agromelioracija po komasaciji Dravsko polje 3" se je delno zaključil s fazo 1. Pripravlja se vsa potrebna 
dokumentacija za prijavo faze 2 na DP3 in prijavo obnove poljskih poti po komasacijah Dravsko polje 1 in 2. 

OB045-13-0005 - 042303 SISTEM ZA NAMAKANJE 
Namen in cilj 
Občina Kidričevo bo pričela s pripravo dokumentacije, z analizami in osnovnimi izhodišči za pripravo projekta-
izgradnja namakalnega sistema. Glede na dejstvo, da je tovrstne projekte že MKO vključil tudi v sektorske strategije 
in osnutek novega Programa razvoja podeželja 2014-2020, v katerem je za ta namen predvidenih 24 mio €, menimo, 
da je potrebno pristopiti k izdelavi le tega. Investicijske podpore bodo v novem programskem obdobju v okviru 
ukrepa Naložbe v opredmetena sredstva namenjene v posodobitev obstoječih tehnološko zastarelih namakalnih 
sistemov, za katere je značilna prenizka izkoriščenost, kot tudi vzpostavitev novih namakalnih sistemov, vključno z 
izgradnjo vodnih zbiralnikov, zadrževalnikov, ki bodo zagotavljali učinkovito rabo vode. 

Stanje projekta 
V predlog proračuna se uvrsti proračunska postavka za izvedbo študije izvedljivosti izgradnje namakalnega sistema. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB045-11-0014 - 0 452 TOVARNIŠKA CESTA KROŽIŠČE KIDRIČEVO 
Namen in cilj 
Povečati prometno varnost in pretočnost prometa v križišču. 

Stanje projekta 
Projekt vodi DRSC. Izvedena je odstranitev objekta. 

OB045-11-0015 - 0 453 MODERNIZACIJA CEST 
Namen in cilj 
Izboljšava prometne varnosti in stanja cest. 

Stanje projekta 
Izvedba manjših odsekov po planu Odbora za GI. 

OB045-11-0020 - 0 462 Obvozna cesta Kidričevo 
Namen in cilj 
Izgradnja povezovalne ceste, ki bo povezovala regionalno z glavno cesto, ki v nadaljevanju vodni do AC Slivnica - 
Draženci. S tem bi popolnoma razbremenili del regionalne ceste od križišča v Apačah do glavne ceste, ki poteka 
mimo strnjene pozidave naselja Kidričevo in podjetja Talum, ter preusmeritev tovornega prometa do industrijskega 
kompleksa Talum, ki sedaj poteka skozi Hajdino. 

Stanje projekta 
Projekt vodi DRSC in je v fazi pridobitve zemljišč. 
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OB045-11-0022 - 0 45306 Ureditev cest v naselju Apače 10 km pas 
Namen in cilj 
Izboljšanje prevoznosti cest in povečanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 

OB045-11-0023 - 0 464 Obnova cest ob izgradnji kanalizacije 
Namen in cilj 
Obnovitev poškodovanega cestišča. Izboljšanje varnosti v cestnem prometu. 

Stanje projekta 
Zaradi izvajanja kanalizacijskega sistema v občini je projekt v teku. 

OB045-11-0024 - 0 454 Izg.ploč.Apače-Lovrenc 
Namen in cilj 
Izboljšanje prometne varnosti z izgradnjo enostranskega pločnika na katerem se izvede mešana površina za kolesarje 
in pešce po levi strani regionalne ceste izven naselja in obojestranska steza za kolesarje v naselju Lovrenc. 

Stanje projekta 
Projekt vodi DRSC in je v fazi pridobivanja zemljišč. 

OB045-12-0003 - 045308 LC Talum, Njiverce, Gerečja vas 
Namen in cilj 
Modernizacija lokalne ceste z obnovo javne razsvetljave in električnega omrežja. Izboljšava prometne varnosti in 
kvalitete bivanja. 

Stanje projekta 
V mirovanju zaradi uskladitve z elektro distributerjem. 

OB045-13-0004 - 045309 - Modernizacija LC 328 291 v Kungoti 
Namen in cilj 
Modernizacija lokalne ceste zaradi izboljšanja prometnih in varnostnih razmer. 

Stanje projekta 
V pripravi. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB045-11-0027 - 0 641 Investicije v javno razsvetljavo 
Namen in cilj 
Modernizacija javne razsvetljave z zamenjavo zračnih vodnikov z zemeljskim kablom in zamenjava svetilk v skladu 
z  uredbo po uredbi o svetlobnem onesnaževanju. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB045-11-0031 - 0 517 Revitalizacija gramoznice strnišče 
Namen in cilj 
V idejnem načrtu za ureditev učilnice v naravi v gramoznici Strnišče smo v fazi 1 - v osnutku zbrali osnovne 
informacije v območju. Izhodiščni podatki nam povedo, da ima občina Kidričevo z dograditvijo avtoceste dobro 
strateško lego za dostopnost, da pa je mikro lokalno potrebno gramoznico v Strnišču bolje povezati z glavnimi 
prometnicami in omogočiti prostor za parkiranje (zaradi varovanja narave). Da se ne bi porušilo naravno ravnovesje 
zaradi učno-turistične rabe, se odločimo za uporabo ekoremediacijskih metod - varovanja in saniranja okolja, pri 
čemer so te metode istočasno učne. Namreč gramoznica kot degradacijski element bo pridobila izjemno vlogo z 
edukacijsko opremo, kar pomeni inovativni pristop v Sloveniji tako za turizem kot izobraževanje in druge 
dejavnosti. V fazi 2 - smo predlagali konkretno učno opremo gramoznice, in sicer: dostopne poti, označevalno in 
turistično opremo na dostopih do gramoznice, smerokazi na dostopih in v gramoznici, ekoremidiacijske sisteme za 
čiščenje vode ter ekoremediacije v naravi, ureditev gramozne stene za opazovanje geoloških plasti, ureditev 
opazovališč za rastline in živali ter povezava z lokalnim okoljem z opazovališči in povezovalnimi potmi ter 
označbami. Idejni načrt ureditve učilnice v naravi v gramoznici Strnišče je vgrajen v OPN in določa urejanje 
prostorske ureditve lokalnega pomena in pogoje umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev. V idejnem načrtu za ureditev učilnice v naravi v 
gramoznici v Strnišču smo upoštevali: interes občine, da se gramoznica uredi za učne namene, dosedanje izkušnje 
urejanja učilnic v naravi, ki že obstajajo v Sloveniji (www.ucilnicavnaravi.si), potrebe uporabnikov, to so predvsem 
izobraževalne ustanove, razvojne organizacije in turistična združenja, ki iščejo inovativne pristope za pridobivanje 
neposrednih izkustev v naravi, 

Stanje projekta 
Sredstva so bila realizirana za potrebe opremljanja učilnice v naravi. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB045-11-0044 - 0 628 Ureditev naselja Kidričevo 
Namen in cilj 
Modernizacija javnih poti in parkirnih prostorov v naselju Kidričevo, zaradi izboljšanja stanja cest, prometne 
varnosti. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 

OB045-11-0047 - 0 62801 Ureditev celostne podobe naselja Kidričevo 
Namen in cilj 
Naselje Kidričevo je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena zavarovano kot 
kulturni spomenik. Zaradi tega je potrebno izdelati načrt obnove objektov - konzervatorski načrt, ki bo osnova za 
vse obnove objektov v naselju Kidričevo. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 

OB045-13-0011 - 062705 Ureditev centra Cirkovce II. Faza 
Namen in cilj 
Ureditev druge faze je razdeljena na Vaški trg pred gostinskim lokalom, tržnim prostorom tržnica z osmimi tržnimi 
prodajnimi hišicami, prireditvenim prostorom s premičnim odrom ter ureditvijo pločnika in parkirišč ( vzdolž 
trgovine, pošte). Tržnica predstavlja območje med cesto LC 165-170 in veterinarsko ambulanto tržna površina 
oziroma dostop po servisni poti je v času obratovanja zaprt za promet. Namestilo se bo osem tržnih prodajnih hišic, 
dimenzij 2,5 x 3,20m. Podij tržnice skupaj s trgom pred gostinskim lokalom zaokroža osrednji vaški trg , ki 
vključuje tudi počivališče za kolesarje, ki je smiselno umeščeno ob drevesu, okrog katerega se bo postavila krožna 
klop in krožna miza s primerno informacijsko tablo. Prireditveni prostor se nahaja na JV delu ureditve vaškega jedra 
na katerega se bo namestil montažni prireditveni oder dimenzij 6,00 x 6,00 m. Trg pred gostinskim lokalom v 
vrednosti 64.954,30 tržnica 66,929,40 prireditveni prostor 90.274,30, cesta, pohodne površine in parkirišča 
173,903,50Osrednji del pred gostinskim lokalom skupaj s tržnim prostorom predstavlja poglavitni ambientalni del 
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ureditve u urbano opremo: klopi, podij s fontano. Tlakovan je z naravnim kamnom v vrstah iste smeri in širine. 
Tržnica se uredi na predvidenem prostoru, ki je če teden namenjen parkirišču. Cesta in parkirišče sta v času 
obratovanja tržnice zaprta za promet s premično prometno zaporo. Na površino se namesti osem tržnih prodajnih 
lesenih hišic dim. 2,30 x 2,50 x 2,20 m. Prireditvam na prostem je občasno namenjena površina parkirišča 
jugovzhodno od pošte. V času prireditev se namesti montažni prireditveni oder dim. 6,00 x 6,00 m. Parkirišče se v 
času prireditve zapre za promet s premično prometno zaporo. Projekt vsebuje situacijo in tehnično poročilo 
hortikulturne ureditve. Ohranijo se nekatera dominantna obstoječa drevesa, zasadijo se nove ureditve po načrtu. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB045-11-0048 - 0 411 Izobraževanje in promocijska dejavnost 
Namen in cilj 
Sredstva na tej postavki namenjamo za izobraževanje obrtnikov iz občine Kidričevo in njihovih zaposlenih ter za 
promocijo gospodarske dejavnosti. 

OB045-11-0053 - 0 419 Naložbe v podjetništvo in obrt 
Namen in cilj 
Na tej postavki namenjamo sredstva za naložbe v podjetništvo in obrt. Sredstva upravičencem bodo dodeljene na 
podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen po sprejemu proračuna. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB045-11-0055 - 0 612 Vzdrževanje stanovanj 
Namen in cilj 
Zamenjava in obnova instalacij, stavbnega pohištva, streh.. Izboljšanje bivalnih pogojev in varčevanje z energijo. 

Stanje projekta 
v izvajanju 

OB045-13-0006 - 061201 OBNOVA STAREGA ZD KIDRIČEVO 
Namen in cilj 
V proračunsko postavko se zajemajo sredstva za pričetek obnove starega ZD v obliko Dnevnega centra v pritličju, 
ter bivalnih kapacitet. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB045-11-0057 - 0 624 Nakup zemljišč 
Namen in cilj 
Obrazložitve so v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2014, ki je priloga tega 
proračuna. 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

OB045-11-0059 - 0 765 Zdravstveni dom Kidričevo 
Namen in cilj 
Izgradnja zdravstvenega doma v okviru gradnje poslovno stanovanjskega objekta po javno zasebnem partnerju. 
Izboljšanje kvantitete in kvalitete zdravstvenih storitev. 

Stanje projekta 
V izvajanju 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB045-11-0058 - 0 821 Obnova kulturnih spomenikov 
Namen in cilj 
Sredstva namenjamo za obnovo in investicijsko vzdrževanje sakralnih objektov v Občini Kidričevo 

OB045-11-0061 - 0 82101 Obnova dvorca Sternthal 
Namen in cilj 
Dvorec Sternthal s pripadajočimi gospodarskimi poslopji je najstarejša stavba v kraju Kidričevo. Projekt se prijavlja 
na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve " Regionalni razvojni programi " iz razvojne prioritete "Razvoj regij". Za operacijo smo pridobili 
sofinanciranje v višini 923.914,00 EUR. (Načrtuje se kulturni center z dvorano, galerijo in prostorom za shrambo 
eksponatov, večnamensko dvorano ( za namene: poročna dvorana, literarni večeri, kulturni in potopisni eventi, 
razstavni prostor, proslave,..) vsemi spremljajočimi prostori ki se bodo adaptirali, in bodo omogočili delovanje 
kulturnega centra. Investicija predstavlja veliko pridobitev tako lokalnega, regionalnega in tudi čezmejnega pomena, 
saj predstavljala osnovo za komuniciranje z različnimi javnostmi. V dvorcu bi tudi uredili informacijsko pisarno za 
promocijo varstva okolja,urejenimi in dostopnimi podatkovnimi bazami obstoječih učilnic v naravi, turistično 
promocijo le teh, bookiranje terminov poletnih šol,..promocijo ekoremedijacij, Dela na objektu se izvajajo in bodo 
zaključena do 30.9.2014. 

Stanje projekta 
V izvajanju 

18059001 - Programi športa 

OB045-11-0037 - 0 81901 Obnova in namestitev igral 
Namen in cilj 
Otroci so najšibkejši in najranljivejši člen v naši družbi. Otroško igrišče predstavlja eno izmed središč dogajanja. To 
je prostor, kjer malčki sproščujoče, varno in brezskrbno uživajo v plezanju, skakanju, igrah v mivki, guganju, 
lovljenju, skrivanju, in še čemu. Igrišča torej ne gre pojmovati samo kot prostor za igro, temveč prostor za življenje. 
Igrala so namenjena statičnim igram, kot tudi igram, ki zahtevajo obvladovanje ravnotežja, premagovanje višin, 
preskušanje moči in gibčnosti ter soočanje s hitrostjo ali vrtenjem. Igra, veselje, prijateljstvo, učenje - so besede na 
katere pomislimo ob spominu na igro s prijatelji na igrišču. Odrasli z veseljem opazujemo mlade nadobudneže pri 
igri in ugotavljamo, kako malo potrebujejo, da se igra lahko prične. Otrok ima dve primarni potrebi: po gibanju in 
po igri. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in 
zadovoljstvo. Igra je torej ena ključnih vzgojno-izobraževalnih metod. Otrok izvaja naravne oblike gibanja, kamor 
sodijo med drugim tudi: plezanje po plezalih, visenje, guganje, zibanje, vrtenje. Zaradi naštetega je izjemno 
pomembno, da se otroku omogoči uporaba igrala, primernega za njegovo starost. 

Stanje projekta 
V letu 2014 bomo nabavili igrala za območja, oziroma zamenjali tista, ki so potrebna obnove oziroma ne ustrezajo 
več standardom za varno igro. 

OB045-13-0007 - 0879 ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA 
KIDRIČEVO 
Namen in cilj 
Priprava projektne in investicijske dokumentacije, 

Stanje projekta 

OB045-13-0008 - 0880 GRAMOZNICA PLETERJE 
Namen in cilj 
V okviru priprave OPPN-ja za Gramoznico Pleterje, se je v osnutek OPPN-ja vnesla vsebina, ki bo omogočala boljši 
turistični razvoj občini in same lokacije. Sredstva se bodo namenjala za pripravno načrtov in projektne 
dokumentacije. 
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19029001 - Vrtci 

OB045-11-0066 - 0 912 Nakup opreme 
Namen in cilj 
v proračunu za leto 2014 namenjamo sredstva za preureditev prostorov – sanitarijev  za eno učilnico v enoti vrtca 
Cirkovce, v višini 6.000 evrov ter za pleskanje v višini 2.500 evrov 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB045-11-0069 - 0 925 Investicijsko vzdrževanje 
Namen in cilj 
Na tej postavki so planirana sredstva in nakup žaluzij v Osnovni šoli Cirkovce v višini 4.500 evrov, ter za nakup 
stavbnega pohištva (notranjih vrat) v Osnovni šoli Borisa Kidriča Kidričevo v višini 5.000 evrov in pleskanje v 
višini 12.000 evrov 

OB045-11-0070 - 0 929 Oprema za osnovne šole 
Namen in cilj 
V letu 2014 se planirajo sredstva za nakup opreme in sicer v Osnovni šoli Cirkovce za nakup računalniške opreme 
in širitev omrežja v višini 2.000 evrov, v Osnovni šoli Kidričevo pa v višini 4.104 evre. V Osnovni šoli Kidričevo se 
planira še nakup opreme učilnic v višini 4.000 evrov ter nakup stolov v prostoru x v višini 1.000 evrov. 

OB045-12-0005 - 092501 Energetska sanacija OŠ Cirkovce 
Namen in cilj 
Energetska sanacija OŠ. Izvedba ukrepov za varčevanje z energijo. Prihranek energentov. 

Stanje projekta 

OB045-13-0002 - 092502 Energetska sanacija OŠ B. Kidriča Kidričevo 
Namen in cilj 
Predmet projekta je Energetska sanacija Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo. Obravnavana investicija 
predvideva energetsko sanacijo šolskega objekta, ki se ureja v skladu z Zakonom o graditvi objektov in 
podzakonskimi predpisi ter standardi, ki urejajo to področje. Izhodišča za določitev obsega ureditev so podana v 
tehničnem poročilu, ki ga je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o. Obseg predvidenih ureditev, ki je podan v 
nadaljevanju, je povzet iz izdelanega poročila. Pri načrtovani energetski sanaciji je predvidena izvedba naslednjih 
investicijskih ukrepov: menjava dotrajanih oken, z okni boljših toplotnih karakteristik, izolacijo fasade na starejšem 
delu s 14 cm izolacije in zaključnim slojem, izolacijo parapetov, ki so sedaj izvedeni v opeki se izolira z 12 cm 
izolacije, zaključni sloj je obdelan s klinker ploščicami debeline 1cm v izgledu obstoječih parapetov, izolacijo 
kletnega dela fasade - cokla na starejšem delu z 12 cm izolacije in zaključnim slojem, izolacijo fasade in cokla na 
mlajšem delu z 10 cm izolacije (na obstoječo 8 cm) in zaključnim slojem, izolacijo podstrešja na starejšem delu, kjer 
se predvidi položitev dodatne izolacije v debelini 20 cm, izolacijo podstrešja na novejšem delu, kjer se predvidi 
položitev dodatne izolacije v debelini 14 cm na obstoječih 8 cm, izolacijo stropa na novejšem delu (vmesni del), kjer 
se predvidi položitev dodatne izolacije v debelini 8 cm pod obstoječe strešne izolirane sendvič panele 16 cm. 

Stanje projekta 
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE Borisa Kidriča Kidričevo na Javni razpis Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete 
Trajnostna raba energije, 1. Prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01. 02. 2013. 

OB045-13-0003 - 092503 Energetska sanacija OŠ Lovrenc na Dr. polju 
Namen in cilj 
Predmet projekta je Energetska sanacija OŠ Lovrenc na Dravskem polju. Občina ima v lasti zemljišče in obstoječi 
objekt osnovne šole, kateri je zaradi nezadostne toplotne zaščite potreben energetske sanacije, ki obsega: zamenjava 
dotrajanega stavbnega pohištva, toplotna in zvočna izolacija tlakov na podstrešju proti neogrevanemu prostoru, 
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izdelava toplotno izolacijske fasade. S projektom bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, 
identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja prebivalstva v občini 
Kidričevo. Pri načrtovani energetski sanaciji je predvidena izvedba naslednjih investicijskih ukrepov: menjavo oken, 
z okni boljših toplotnih karakteristik, izolacijo fasade s 14 cm izolacije in zaključnim slojem, izolacijo podstrešja, 
kjer se predvidi položitev dodatne izolacije v debelini 20 cm na obstoječih 6 cm izolacije. 

Stanje projekta 
Projket ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU je prijavljen na 
Javni razpis Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v 
lasti lokalnih skupnosti v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 1. Prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih 
stavb, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01. 02. 2013 in dopolnitve. 

 

5000 - Režijski obrat 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB045-11-0030 - 0 516 Zbirni center rec. dvorišče Kidričevo 
Namen in cilj 
Posodobitev zbirnega centra zaradi zmanjšanja odlaganja odpadkov v okolje. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB045-11-0028 - 0 52001 Kanalizacija Sp .Gaj 
Namen in cilj 
Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Sp. Gaju in delu Pragerskega. Izboljšanje kakovosti podtalnice 
in zmanjšanje obremenitve okolja s fekalijami. 

Stanje projekta 
Projekt izvaja Občina Sl. Bistrica. Projekt se sofinancira v deležu, ki zajema območje Občine Kidričevo. 

OB045-11-0033 - 0 52901 Sek. kanal. Cirkovce Stražgonjca 
Namen in cilj 
izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Cirkovce, Sp. in Zg. Jablane, Pongrce, Šikole in 
Stražgonjca. Izboljšanje kakovosti podtalnice. 

Stanje projekta 
V izvajanju 

OB045-11-0034 - 0 520 Kanalizacija Kungota 
Namen in cilj 
izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Kungota pri Ptuju. Izboljšanje kakovosti podtalnice in 
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

Stanje projekta 
Delno sistem že obratuje- Potrebno je opremiti črpališče, da bo kanal v smeri Prepolj lahko deloval. 
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OB045-11-0035 - 0 527 SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI 
Namen in cilj 
izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in hišnih priključkov. Izboljšanje kakovosti podtalnice. 

Stanje projekta 
v izvajanju 

OB045-12-0004 - 052002 KANALIZACIJA STAROŠINCE 
Namen in cilj 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju. Zmanjšanje onesnaževanja okolja. Izboljšanje kakovosti podtalnice 

Stanje projekta 
Pridobljena tehnična dokumentacija 

OB045-13-0009 - 052701 IZDRADNJA MKČN 
Namen in cilj 
Izgradnja malih čistilnih naprav na območjih, kjer gradnja kanalizacijskega omrežja ekonomično ni upravičena 
zaradi razpršenost gradnje. Izboljšanje kakovosti podtalnice. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB045-11-0046 - 0 631 Obnova vod.omrežja 
Namen in cilj 
Izboljšati oskrbo prebivalcev s pitno vodo. 

Stanje projekta 
V izvajanju. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB045-11-0050 - 1 601 Pokopališče Cirkovce 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču. 

OB045-11-0051 - 1 602 Pokopališče Lovrenc 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču. 

OB045-11-0052 - 1 604 Lovrenc Kidričevo 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB045-11-0054 - 0 482 Oprema režijski obrat 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za morebiten nakup opreme in strojev. 
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OB045-13-0010 - 053001 SUBVENCIJE CEN 
Namen in cilj 
Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju cen izvajanja gospodarskih javnih služb po Zakonu o varstvu 
okolja, za izvajanje katerih je občinsko javno podjetje moralo infrastrukturo, ki je v lasti občine, vzeti v poslovni 
najem. V preteklih letih je SRS 35 dovoljeval odpis amortizacije v tistem delu, ki ni bil pokrit s ceno storitev, s 1. 1. 
2010 pa to več ni dovoljeno. Občina infrastrukturo, ki je v njeni lasti, odda v najem izvajalcu gospodarske javne 
službe. Vir pokrivanja stroškov najema infrastrukture predstavlja cena storitve, vendar ta v Občini Kidričevo še v 
celoti ni bila usklajena z dejanskimi stroški in skladno s pravilnikom, ki ureja metodologijo oblikovanja cen 
gospodarskih javnih služb po Zakonu o varstvu okolja. Obstoječa cena ne pokriva celotnega stroška amortizacije 
osnovnih sredstev (oz. sedaj najemnine), zato mora občina zagotoviti sredstva za delno subvencioniranje tega 
stroška. 
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	16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
	4000 - Občinska uprava
	0478 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN


	16069002 - Nakup zemljišč
	4000 - Občinska uprava
	0624 - NAKUP ZEMLJIŠČ




	17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
	1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
	17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
	4000 - Občinska uprava
	0765 - ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO



	1707 - Drugi programi na področju zdravstva
	17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
	4000 - Občinska uprava
	0760 - PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV.
	0766 - DEŽURNA SLUŽBA -ZOBOZDRAVSTVO


	17079002 - Mrliško ogledna služba
	4000 - Občinska uprava
	0761 - MRLIŠKI OGLEDI
	1095 - SANITARNE OBDUKCIJE




	18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
	1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
	18029001 - Nepremična kulturna dediščina
	4000 - Občinska uprava
	0821 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV
	082101 - OBNOVA DVORCA STERNTHAL
	0823 - DRUŠTVENI PROSTORI-MATERIALNI
	0861 - DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST
	0862 - VAŠKI DOM MIHOVCE-REDNA DEJAVNOST
	0863 - DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST
	0864 - DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST
	0865 - DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST
	0866 - DOM PONGRCE REDNA DEJAVNOST
	0867 - SKEDENJ STAROŠINCE
	0869 - ŠPORTNI PARK STRAŽGONJCA

	5000 - Režijski obrat
	0868 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE KIDRIČEVO



	1803 - Programi v kulturi
	18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
	4000 - Občinska uprava
	0822 - KNJIŽNICA DR. IVANA POTRČA
	0825 - NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA


	18039003 - Ljubiteljska kultura
	4000 - Občinska uprava
	0820 - KULTURNA DRUŠTVA



	1804 - Podpora posebnim skupinam
	18049004 - Programi drugih posebnih skupin
	4000 - Občinska uprava
	0840 - DRUGA NEPROF. DRUŠTVA IN USTANOVE



	1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
	18059001 - Programi športa
	4000 - Občinska uprava
	0812 - ŠPORTNI ZAVOD PTUJ
	0813 - KOŠNJA IGRIŠČ
	0818 - NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA
	0819 - OSTALE NALOGE
	081901 - OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL
	0879 - ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA KIDRIČEVO
	0880 - GRAMOZNICA PLETERJE

	5000 - Režijski obrat
	0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO




	19 - IZOBRAŽEVANJE
	1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
	19029001 - Vrtci
	4000 - Občinska uprava
	0910 - POKRIVANJE RAZLIKE V CENI
	0911 - OBDARITEV OTROK
	0912 - NAKUP OPREME
	0914 - TRANSFER JAVNEMU ZAVODU



	1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
	19039001 - Osnovno šolstvo
	4000 - Občinska uprava
	0922 - ŠOLA V NARAVI
	0923 - SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP.
	0924 - BLAGO IN STORITVE
	0925 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
	092501 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE CIRKOVCE
	092502 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
	092503 - ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
	0927 - OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA
	0929 - OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE
	0958 - SREDSTVA ZA NADARJENE UČENCE


	19039002 - Glasbeno šolstvo
	4000 - Občinska uprava
	0951 - GLASBENA ŠOLA



	1906 - Pomoči šolajočim
	19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
	4000 - Občinska uprava
	0920 - PREVOZI UČENCEV
	092001 - SVETOVALNA POMOČ OTROKOM
	0921 - POČITNIŠKO LETOVANJE
	0955 - MLADINSKE DELAVNICE
	0959 - AKT. PREŽ. PROST. ČASA V POČITNICAH




	20 - SOCIALNO VARSTVO
	2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
	20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva
	4000 - Občinska uprava
	1060 - SUBVENCIJE STANARIN



	2002 - Varstvo otrok in družine
	20029001 - Drugi programi v pomoč družini
	4000 - Občinska uprava
	1090 - IZJEMNA DENARNA POMOČ
	1092 - POMOČ DRUŽINAM NA DOMU
	1096 - ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA



	2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
	20049001 - Centri za socialno delo
	4000 - Občinska uprava
	1091 - DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO


	20049002 - Socialno varstvo invalidov
	4000 - Občinska uprava
	1093 - DRUŽINSKA POMOČ
	1097 - LAIČNA POMOČ


	20049003 - Socialno varstvo starih
	4000 - Občinska uprava
	1020 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH




	23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
	2303 - Splošna proračunska rezervacija
	23039001 - Splošna proračunska rezervacija
	4000 - Občinska uprava
	0122 - SPLOŠNA PRORAČUN. REZERVACIJA





	B - Račun finančnih terjatev in naložb
	C - Račun financiranja
	15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
	1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
	15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
	5000 - Režijski obrat
	0524 - CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA
	0527 - SEK. KANALIZACIJA IN HIŠ. PRIKLJUČKI




	16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
	1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
	16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
	4000 - Občinska uprava
	0611 - STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO




	18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
	1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
	18059001 - Programi športa
	5000 - Režijski obrat
	0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO







	III.
	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
	3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
	01019001 - Dejavnost občinskega sveta
	OB045-11-0071 - 0 115 Izdatki za blago in storitve

	04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
	OB045-12-0001 - 016202 Kako je dobro vidjeti te opet IPA SL-HR

	06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
	OB045-11-0001 - 0 106 OBNOVA PROSTOROV
	OB045-11-0002 - 0 103 NAKUP OPREME

	07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
	OB045-11-0003 - 0 220 NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME

	07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
	10039001 - Povečanje zaposljivosti
	OB045-11-0005 - 0 413 SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV
	OB045-11-0006 - 0 415 SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSELNE

	11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
	OB045-11-0007 - 0 425 DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA
	OB045-11-0009 - 0 422 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU

	11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
	OB045-11-0008 - 0 42103 NALOŽBE V KMETIJSTVU
	OB045-11-0010 - 0 426 PROGRAMI PODEŽELJA

	11029003 - Zemljiške operacije
	OB045-11-0012 - 0 42301 INFRASTRUKTURA DP PO KOMASACIJAH
	OB045-13-0005 - 042303 SISTEM ZA NAMAKANJE

	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
	OB045-11-0014 - 0 452 TOVARNIŠKA CESTA KROŽIŠČE KIDRIČEVO
	OB045-11-0015 - 0 453 MODERNIZACIJA CEST
	OB045-11-0020 - 0 462 Obvozna cesta Kidričevo
	OB045-11-0022 - 0 45306 Ureditev cest v naselju Apače 10 km pas
	OB045-11-0023 - 0 464 Obnova cest ob izgradnji kanalizacije
	OB045-11-0024 - 0 454 Izg.ploč.Apače-Lovrenc
	OB045-12-0003 - 045308 LC Talum, Njiverce, Gerečja vas
	OB045-13-0004 - 045309 - Modernizacija LC 328 291 v Kungoti

	13029004 - Cestna razsvetljava
	OB045-11-0027 - 0 641 Investicije v javno razsvetljavo

	15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
	OB045-11-0031 - 0 517 Revitalizacija gramoznice strnišče

	16029003 - Prostorsko načrtovanje
	OB045-11-0044 - 0 628 Ureditev naselja Kidričevo
	OB045-11-0047 - 0 62801 Ureditev celostne podobe naselja Kidričevo
	OB045-13-0011 - 062705 Ureditev centra Cirkovce II. Faza

	16039005 - Druge komunalne dejavnosti
	OB045-11-0048 - 0 411 Izobraževanje in promocijska dejavnost
	OB045-11-0053 - 0 419 Naložbe v podjetništvo in obrt

	16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
	OB045-11-0055 - 0 612 Vzdrževanje stanovanj
	OB045-13-0006 - 061201 OBNOVA STAREGA ZD KIDRIČEVO

	16069002 - Nakup zemljišč
	OB045-11-0057 - 0 624 Nakup zemljišč

	17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
	OB045-11-0059 - 0 765 Zdravstveni dom Kidričevo

	18029001 - Nepremična kulturna dediščina
	OB045-11-0058 - 0 821 Obnova kulturnih spomenikov
	OB045-11-0061 - 0 82101 Obnova dvorca Sternthal

	18059001 - Programi športa
	OB045-11-0037 - 0 81901 Obnova in namestitev igral
	OB045-13-0007 - 0879 ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA KIDRIČEVO
	OB045-13-0008 - 0880 GRAMOZNICA PLETERJE

	19029001 - Vrtci
	OB045-11-0066 - 0 912 Nakup opreme

	19039001 - Osnovno šolstvo
	OB045-11-0069 - 0 925 Investicijsko vzdrževanje
	OB045-11-0070 - 0 929 Oprema za osnovne šole
	OB045-12-0005 - 092501 Energetska sanacija OŠ Cirkovce
	OB045-13-0002 - 092502 Energetska sanacija OŠ B. Kidriča Kidričevo
	OB045-13-0003 - 092503 Energetska sanacija OŠ Lovrenc na Dr. polju


	5000 - Režijski obrat
	15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
	OB045-11-0030 - 0 516 Zbirni center rec. dvorišče Kidričevo

	15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
	OB045-11-0028 - 0 52001 Kanalizacija Sp .Gaj
	OB045-11-0033 - 0 52901 Sek. kanal. Cirkovce Stražgonjca
	OB045-11-0034 - 0 520 Kanalizacija Kungota
	OB045-11-0035 - 0 527 SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI
	OB045-12-0004 - 052002 KANALIZACIJA STAROŠINCE
	OB045-13-0009 - 052701 IZDRADNJA MKČN

	16039001 - Oskrba z vodo
	OB045-11-0046 - 0 631 Obnova vod.omrežja

	16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
	OB045-11-0050 - 1 601 Pokopališče Cirkovce
	OB045-11-0051 - 1 602 Pokopališče Lovrenc
	OB045-11-0052 - 1 604 Lovrenc Kidričevo

	16039005 - Druge komunalne dejavnosti
	OB045-11-0054 - 0 482 Oprema režijski obrat
	OB045-13-0010 - 053001 SUBVENCIJE CEN




