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PRORAČUN OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017 
 
 
V Zakonu o javnih financah je  občinski  proračun opredeljen kot akt občine s katerim so 
predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za  eno leto. 
Osnutek občinskega proračuna je pripravil župan občine Podlehnik v sodelovanju z občinsko 
upravo na podlagi navodil in usmeritev ministrstva za finance za pripravo občinskega 
proračuna za leto 2017. 
Osnutek proračuna za leto 2017 bo predstavljen Občinskemu svetu na 8. redni seji 
20.12.2016, objavljen pa je tudi na spletni strani občine Podlehnik ( www.podlehnik.si ) 

 
1 UVODNA OBRAZLOŽITEV 
 

Osnutek Proračuna občine Podlehnik je sestavljen na osnovi znanih in predvidevanih 
podatkov o prihodkih in odhodkih občine v letu 2017 in podatkih realizacije za leto 2016. 
 

1.1 Sestava proračuna 

Na osnovi proračunskega priročnika MF za sestavo občinskega proračuna za leto 2017  in na 
osnovi ocene 12-mesečne realizacije proračuna 2016, smo pripravili Predlog proračuna 
Občine Podlehnik za leto 2017 za prvo obravnavo. 
Pri pripravi občinskega proračuna se upoštevajo klasifikacije javno-finančnih prejemkov in 
izdatkov po naslednjih klasifikacijah: 
 
Institucionalni, 
Ekonomski, 
Programski in 
Funkcionalni (COFOG). 
 
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov daje odgovor na vprašanje kdo 
porablja proračunska sredstva (katere institucije). Prikazuje razdelitev proračunskih sredstev 
po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic iz občinskega proračuna so neposredni 
uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.  
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so: 
Občinski svet, 
Nadzorni odbor, 
Župan, 
Občinska uprava 
 
Ekonomsko klasifikacijo javno-finančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje 
odgovor na vprašanje kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.  
 
Programska klasifikacija javno-finančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, za kaj se 
porabljajo javna sredstva.  Določena je posebej za državni in posebej za občinske proračune,  
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in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna. V njej so 
določena področja proračunske porabe (21 področij) in glavni programi ter podprogrami. 
 
Funkcionalna klasifikacija javno-finančnih odhodkov je določena z odredbo o funkcionalni 
klasifikaciji javno-finančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javno-
finančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna 
klasifikacija javno-finančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in 
omogoča mednarodne primerjave. 
 
Pravne podlage za sestavo proračuna 

 
Proračun občine Podlehnik za leto 2017 je pripravljen ob upoštevanju določil: 
• Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF), 
• Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08-ZFO-1A), 
• Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov  (Uradni list RS, št. 43/00), 
• Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 
57/05, 8/05-popr., 138/06 in 108/2008) in 
• Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 
Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo upoštevali  tudi podzakonske predpise Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju ZR), in sicer: 
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 IN 58/10). 
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, smo upoštevali: 
• Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), 
• Zakon o spremljanju  državnih pomoči (Uradni list  RS, št. 37/04; v nadaljevanju 
ZSDrP). 
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta,  smo  
upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–uradno prečiščeno besedilo;  
v nadaljevanju ZJU-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E).  
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim  
premoženjem občine smo upoštevali Zakon o stvarnem premoženju države in  
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/02010)  in Uredbo o stvarnem  
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011; v  
nadaljevanju ZSPDPO).  
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1.2 Izhodišča za pripravo občinskega proračuna 
 

Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje primernega obsega sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina je določena s strani MF v višini 530 EUR 
na občana. V letu 2017 bo razpis za pridobitev sredstev po 21. členu Zakona o financiranju 
občin razdeljen na nepovratna sredstva, ki za občino Podlehnik znašajo 70.443 EUR in 
105.665 EUR povratnih sredstev v obliki brezobrestnega kredita, ki bi ga morali pričeti vračati 
v letu 2019 v devetih obrokih. Vsako leto po dva obroka. 
Za izračun primerne porabe je bilo za našo občino upoštevano 1.872 prebivalcev in 46 km2 

površine ter 103 km dolžine lokalnih cest in javnih poti. 
 
Podatki o kazalnikih za izračun primerne porabe so objavljeni na spletni strani MF, zato jih ne 
bomo posebej opisovali, ogled je možen na naslednjem naslovu ( tabela 7. in 8.): 
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izra%C4%8Duni/I
zra%C4%8Duni_primerne_porabe_ob%C4%8Din/2017/Izracun_PPi-Doh-FI-2017_Obcine_.pdf 
 
 
 
1.3  Primerjava z realizacijo preteklih let 

 
Pregled proračunov preteklih let je pokazatelj gibanj prihodkov in odhodkov občine po 
ekonomskih kategorijah občinskega proračuna. 
 
Preglednica 1: primerjava prihodkov in izdatkov v letih 2014, 2015, 2016 in predlog 2017 
 

Konto Opis
Veljavni proračun 

2014

Veljavni proračun 

2015
2. Rebalans 2016

Predlog Proračuna 

2017

1 2 3 4 5 6

4 ODHODKI 3.282.813             5.996.023              2.063.165                 2.507.685             

40 TEKOČI ODHODKI 711.449                670.159                 754.603                    686.249                

41 TEKOČI TRANSFERI 808.494                736.032                 754.766                    741.380                

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.754.741             4.533.832              487.021                    1.017.255             

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.130                    56.000                  66.774                     62.800                 

5 ZADOLŽEVANJE 111.689                1.330.184              113.999                    228.555                

50 ZADOLŽEVANJE -                        1.181.000              -                            105.665                

55 ODPLAČILA DOLGA 111.689                149.184                 113.999                    122.890                

7 PRIHODKI 3.394.503             4.946.023              1.967.803                 2.238.538             

70 DAVČNI PRIHODKI 1.511.242             1.298.217              1.316.873                 1.463.889             

71 NEDAVČNI PRIHODKI 299.612                146.823                 141.609                    244.557                

72 KAPITALSKI PRIHODKI 390.000                296.000                 163.100                    40.100                 

73 PREJETE DONACIJE 400                      -                         -                            -                        

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.193.249             3.204.983              346.221                    489.993                 
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Grafikon 1: Prihodki po letih 

 

 
 
 
Grafikon 2: Odhodki po letih 
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2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

 
Splošni del proračuna občine Podlehnik prikazuje prihodke in izdatke občine po ekonomski 
klasifikaciji predpisani za občinske proračune in obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov: 

o  70 davčne prihodke,   
o  71 nedavčne prihodke,  
o  72 kapitalske prihodke,   
o  73 prejete donacije in  
o  74 transferne prihodke. 

 
in štiri temeljne skupine odhodkov:  

o  40  tekoči odhodki  
o  41  tekoči transferji  
o  42  investicijski odhodki  
o  43  investicijski transferji  

 
Ekonomska klasifikacija temelji na podatkih, ki nam povedo vir pridobivanja sredstev in kaj 
plačujemo iz javnih financ. 
 
Občina Podlehnik vodi vse prihodke in odhodke po enotnem kontnem načrtu do osem 
mestne analitike. 
 
 
2.1 Obrazložitve splošnega dela proračuna 
 

Tabelarni del splošnega dela osnutka proračuna je priložen na koncu osnutka. 
 
Splošni del proračuna je sestavljen iz : 

o bilance prihodkov in odhodkov 
o račun finančnih terjatev in naložb ter  
o račun financiranja. 

 

2.1.1 Bilanca prihodkov in odhodkov 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo  
tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne  
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih  
skupnosti).   
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje,  
investicijske odhodke in investicijske transferje. 
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2.1.1.1 PRIHODKI 

2.1.1.1.1  Davčni prihodki 70 

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih  
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so  
določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov proračuna za leto 2017 načrtujemo med  
davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah  
prihodkov:  

o davki na dohodek in dobiček,  
o davki na premoženje,  
o domači davki na blago in storitve ter  
o drugi davki 

 
 
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in 
finančne izravnave, je izračunana na podlagi  Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine 
za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, 
ki se upoštevajo za določitev povprečnine (Uradni list RS 53/09).  
 
Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje primernega obsega sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog in je za leto 2017  določena na 530 EUR na občana. 
Na podlagi korekcijskih faktorjev pripada občini Podlehnik v letu 2017 1.342.739 EUR 
dohodnine odstopljene občinam in ker prihodki iz tega naslova ne dosegajo ravni izračunane 
primerne porabe še  17.196    EUR finančne izravnave. Davčni prihodki predstavljajo 65% vseh 
prihodkov. 
 
Preglednica 2: Davčni prihodki 
 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.463.889,00

7000 Dohodnina 1.342.739,00

7030 Davki na nepremičnine 60.400,00

7031 Davki na premičnine 20,00

7032 Davki na dediščine in darila 6.100,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 11.510,00

7044 Davki na posebne storitve 100,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 42.920,00

7060 Drugi davki 100,00  
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Grafikon3: Gibanje davčnih prihodkov 
 
 

 
 
 

2.1.1.1.2 Nedavčni prihodki 71 

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v 
skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, 
prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine, 
denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in 
druge nedavčne prihodke. 
 
Nedavčnih prihodkov načrtujemo v višini   244.557   EUR EUR, kar predstavlja 11 % vseh 
prihodkov.  
 
Preglednica 3: Nedavčni prihodki 
 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 244.556,70

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki0,00

7102 Prihodki od obresti 10,00

7103 Prihodki od premoženja 51.998,70

7111 Upravne takse in pristojbine 1.800,00

7120 Globe in druge denarne kazni 8.150,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 110,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 182.488,00  
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Grafikon 4: Gibanje nedavčnih prihodkov 
 

 
 
 
 

2.1.1.1.3 Kapitalski prihodki 72 

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi 
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme in drugih 
osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.   
Skupna višina načrtovanih sredstev je 40.100 EUR, ki jih nameravamo doseči s prodajo v 
programu opredeljenih nepremičnin. V bilanci prihodkov predstavljajo 2 %. 
 
Preglednica 4: Kapitalski prihodki 
 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.100,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,00

7202 Prihodki od prodaje opreme 100,00

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 10.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 30.000,00  
 
Kapitalske prihodke bodo v letu 2017 oblikovali prihodki od prodaje poslovno nepotrebnega 
premoženja stavb in kmetijskih zemljišč iz seznama pri poglavju razpolaganje z občinskim 
premoženjem. 
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Grafikon 5: Gibanje kapitalskih prihodkov 
 

 
 
 

2.1.1.1.4 Prejete donacije 73 

V letu 2017 ne načrtujemo prejeti donacij iz gospodarstva ali od fizičnih oseb. 

2.1.1.1.5 Transferni prihodki 74 

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni države, 

ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer iz drugih blagajn na  

ravni financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2017 je 489.992 EUR in  
predstavljajo 22 % vseh načrtovanih proračunskih prihodkov. 

 

 

 

Preglednica 5: Transferni prihodki 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 489.992,59

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 487.782,59

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 10,00

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 2.200,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov0,00  
 

 

 

 

 

 

 

 



OBČINA PODLEHNIK                   PRORAČUN ZA LETO 2017 – Predlog za I. obravnavo 

                 

12 

 

 

Grafikon 6: Gibanje transfernih prihodkov 

 

 
 

 

Preglednica 6: Pregled transfernih prihodkov 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI        489.993   

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna        487.783   

74000000 Finančna izravnava         17.196   

74000101 Prejeta sredstva po 21. členu ZOF         70.433   

74000110 Požarna taksa          3.500   

74000400 Sredstva za delovanje skupne občinske uprave         14.800   

74000410 Prejeta sredstva za družinske pomočnike         13.649   

74000420 Refundacija ZRSZZ - javna dela         29.000   

74000491 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Plaz Leskovec       339.204   

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                10   

74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo               10   

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja           2.200   

74020000 Prejeta sredstva iz ZPIZ - družinski pomočnik          2.000   

74020002 Refundacija - delo v javno korist             200    
 
 
 

2.1.1.2 ODHODKI 
 

Vseh načrtovanih odhodkov v letu 2017 je za  2.507.685   EUR, k čemer je potrebno prišteti še 

letno odplačilo glavnic kreditov, ki v letu 2017 znašajo  122.890   EUR. 
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Konto Opis
Veljavni proračun 

2014

Veljavni proračun 

2015
2. Rebalans 2016

Predlog Proračuna 

2017

40 TEKOČI ODHODKI 711.449                670.159                 754.603                    686.249                

41 TEKOČI TRANSFERI 808.494                736.032                 754.766                    741.380                

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.754.741             4.533.832              487.021                    1.017.255             

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.130                    56.000                  66.774                     62.800                 

55 ODPLAČILA DOLGA 111.689                149.184                 113.999                    122.890                 
 

2.1.1.2.1 Tekoči odhodki  40  

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za 
socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za dolgove ter sredstva izločena v 
rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo  vsi nakupi materiala, goriva in 
energije,izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in 
popravila,plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki 
jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe. 
 
Vseh tekočih odhodkov je za 686.249 EUR ali dobrih 27 % vseh odhodkov, po podskupinah pa 
so razdeljeni tako (v EUR): 
 
Preglednica 7: Tekoči odhodki 
 

4 ODHODKI 2.507.684,63

40 TEKOČI ODHODKI 686.249,23

4000 Plače in dodatki 133.500,00

4001 Regres za letni dopust 6.600,00

4002 Povračila in nadomestila 11.800,00

4004 Sredstva za nadurno delo 2.400,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.300,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.900,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.170,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 60,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 100,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU500,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 64.490,00

4021 Posebni material in storitve 29.180,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 51.810,00

4023 Prevozni stroški in storitve 8.230,00

4024 Izdatki za službena potovanja 1.300,00

4025 Tekoče vzdrževanje 203.720,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500,00

4027 Kazni in odškodnine 2.000,00

4029 Drugi operativni odhodki 71.289,23

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 50.400,00

4091 Proračunska rezerva 30.000,00  



OBČINA PODLEHNIK                   PRORAČUN ZA LETO 2017 – Predlog za I. obravnavo 

                 

14 

 

 

 
Grafikon 7: Pregled gibanja tekočih odhodkov 
 

 
 
 

2.1.1.2.2 Tekoči transferji  41 

 
V  tej skupini so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere plačnik od prejemnikov 
sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga oziroma prejemnik teh sredstev za 
plačilo ne opravi nikakršne storitve.  
 
Gre za sredstva namenjena financiranju dejavnosti javnih zavodov za pokrivanje stroškov plač 
in drugih izdatkov zaposlenim, materialnih stroškov ter premij kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in  subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih 
dejavnosti in drugim javnim in zasebnim podjetjem.  
 
Prav tako so tu zajeti transferji posameznikom za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje 
prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, štipendije, pokrivanje razlike med 
ceno programa v vrtcih in starši, izplačila družinskim pomočnikom in drugo.  
Med transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam je največji delež namenjen razpisu za  
sofinanciranje športnih in kulturnih društev. 
 
Vseh tekočih transferov je v letu 2017 načrtovanih  za 741.380 EUR in predstavljajo 30 % 
vseh proračunskih odhodkov. 
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Preglednica 8: Tekoči transferji 
 

41 TEKOČI TRANSFERI 741.380,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 13.300,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 35.000,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.000,00

4117 Štipendije 10.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 422.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.225,00

4130 Tekoči transferi občinam 29.000,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 25.200,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 149.035,00

4136 Tekoči transferi v javne agencije 8.620,00  
 
 
 
 
Grafikon 8: Pregled gibanja tekočih transferjev 
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Preglednica 9: načrtovani tekoči transferji v letu 2017 - transferi vrednosti nad 5.000 EUR : 
 

Subvencija cene javnim podjetjem 13.300,00 

Kompleksne subvencije v malo gospodarstvo 15.000,00 

Subvencije v kmetijstvo 15.000,00 

Pospeševanje razvoja turizma 5.000,00 

Izplačilo štipendij 12.000,00 

Prevoz učencev v OŠ Podlehnik 110.000,00 

Prevozi učencev v osnovno šolo Dr. Ljudevita Pivka 7.900,00 

Regresiranje oskrbe v domovih CUDV ČRNA 10.500,00 

Regresiranje oskrbe v domovih DORNAVA 40.600,00 

Regresiranje oskrbe v domovih LUKAVCI 13.600,00 

Regresiranje oskrbe v domovih HRASTOVEC 19.100,00 

Regresiranje oskrbe v domovih DU PTUJ 28.000,00 

Subvencioniranje stanarin 5.000,00 

Predšolska vzgoja Vrtec Ptuj 9.600,00 

Vrtec Rogaška Slatina 7.500,00 

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 151.000,00 

Izplačila družinskemu pomočniku 21.000,00 

Delovanje športnih društev 12.000,00 

Delovanje kulturnih društev 12.000,00 

Delovanje skupne občinske uprave 32.000,00 

Prispevek v ZZZS za zdrav. zavarovanje brezposelnih oseb 25.200,00 

CSD  - pomoč na domu 13.200,00 

Sofinanciranje javnih del 7.000,00 

Redno vzdrževanje in obnova 5.000,00 

Materialni stroški 16.000,00 

Poraba energije-elektrika 12.320,00 

Poraba energije-kurilno olje 13.680,00 

Knjižnica Ivana Potrča 21.000,00 

Zavarovanje objektov 8.729,00 

 
 

 

2.1.1.2.3 Investicijski odhodki 42 

 

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi, izgradnji ali  

nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, zemljišč,   

prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). 

Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in  
projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja  
občine.   
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Investicijski odhodki v letu 2017 znašajo 1.017.255 EUR in predstavljajo 40 % vseh odhodkov, 
seveda pa so pogojeni s transfernimi prihodki iz državnega proračuna za katere moramo še 
prejeti pogodbo o financiranju, predvsem za plaz Leskovec, ki bo v letu 2017 največja 
investicija. 
 
Preglednica 10: Načrtovani investicijski odhodki v letu 2017 v EUR 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.017.255,40

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00

4202 Nakup opreme 34.800,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 237.905,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 667.004,40

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.000,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.200,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring69.346,00  
 

 

 

Grafikon 9: Pregled investicijskih odhodkov 
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Preglednica 11: Specifikacija investicijskih odhodkov nad 5.000 EUR v letu 2017 

 

Nakup drugega pohištva 23.000             

Novogradnje 231.905           

Izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP 7.000              

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 660.004           

Investicijski nadzor 15.866             

Občinski prostorski načrt 15.000             

Občinski podrobni prostorski načrt-urbano središče 10.000             

Koordinacija za varstvo pri delu 7.700              

Načrti in druga projektna dokumentacija 14.000              
 

Opis posameznih projektov je razviden iz posebnega dela proračuna in iz načrtov razvojnih 

programov, kjer so investicije v letu 2017 podrobno prikazane. 

 

 

 

 

2.1.1.2.4 Investicijski transferi 43 

 

To so sredstva, ki jih za investicije namenjamo drugim proračunskim porabnikom izven 

področja občinske uprave. To področje odhodkov predstavlja 3% vseh odhodkov ali 62.800 

EUR. 

 

 

 

Preglednica 12: Investicijski transferi 
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Grafikon: Pregled gibanja investicijskih transferjev 

 

 
 

 

 

2.1.1.3 Račun finančnih terjatev in naložb 
 

Občina Podlehnik v letu 2017 ne načrtuje finančnih naložb in ne izkazuje finančnih terjatev. 

 

 

2.1.1.4 Račun financiranja 
 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.  

 

 

 

2.1.1.4.1 Zadolževanje 50 

Občina Podlehnik v letu 2017 načrtuje le zadolževanje v okviru 21. člena ZOF, ki nam 

omogoča brezobrestni kredit v višini 105.665 EUR za investicije. Kredit je potrebno pričeti 

vračati leta 2019 in ga odplačati v devetih enakih obrokih, po dva na leto.  Sredstva kredita se 

bodo porabila za modernizacijo občinskih cest. 

 

2.1.1.4.2 Odplačilo dolga 55 

V letu 2017 bomo pričeli z odplačilom kredita najetega pri NKBM v letu 2015 in nadaljevali z  

odplačilom dveh kreditov pri SID Banki. Skupna višina glavnic kreditov bo v letu 2017 

znašala 122.890,36, k čemur je potrebno prišteti še obresti za kredite v višini 50.400 EUR. 

Skupne obveznosti iz naslova najetih kreditov bodo znašale 173.290,36 EUR. 
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Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 50.400         

SID obresti - dolgoročni Gruškovje 1.000          

SID obresti - dolgoročni Strajna 1.400          

Obresti kredit za VKTC in vodovod Gorca 36.000        

Obresti za reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana 12.000         
 
 
 

Odplačila kreditov poslovnim bankam 122.890            

SID banka glavnica dolgoročni Gruškovje 6.704              

SID banka glavnica dolgoročni Strajna 9.385              

Glavnica kredita za VKTC in Vodovod Gorca 78.830             

Odplačilo glavnice kredita - rešprgramiranje kreditov vodovod in športna dvorana 27.971              
 
 
 
 
 
 
 
 
3 POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 

Posebni del proračuna je pripravljen po proračunskih porabnikih,  programski klasifikaciji, ki 

razdeljuje porabo proračunskih sredstev na 23 področij porabe, proračunskih postavkah in 

ekonomski klasifikaciji. 

 

 

3.1 Proračunski porabniki 
 

Odhodki občinskega proračuna je razdeljen na štiri področja porabnikov. V preglednici je 

prikazana poraba preteklih proračunov in osnutek osnutka za leto 2017. 
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3.2 Programska klasifikacija 
 

Po programski klasifikaciji so izoblikovane tudi proračunske postavke, ki predstavljajo nosilca 

izdatkov občinskega proračuna. V okviru proračunske postavke je na nivoju podkontov 

prikazana tudi ekonomska klasifikacija izdatkov, tako, da je razvidno kaj se plačuje v okviru 

posamezne proračunske postavke. 

Preglednica 14: izdatki po glavnih skupinah programske klasifikacije 
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3.3 Proračunske postavke 
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3.4 Obrazložitve posebnega dela proračuna 
 

V posebnem delu prikazujemo izdatke občinskega proračuna po proračunskih postavkah, ki so 

glavne nosilke stroškov in prikazujejo kje se porabljajo javna sredstva.  

 

Podrobne obrazložitve posebnega dela proračuna so podane po proračunskih postavkah za 

zneske, ki so višji od 10.000,00 EUR. Ker je tabelarni del posebnega dela poračuna prikazan 

do osemmestnega konta so vsi izdatki jasno razvidni in ni potrebnih še podrobnejših 

obrazložitev za posamezne postavke. 

 

0101901 Župan 19.390 € 

 

Sredstva so namenjena za plačo župana, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno in stroške 

reprezentance.  

 

Višina plače je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Župan je razvrščen v 46. 

plačilni razred. Županu pripada za neprofesionalno opravljanje funkcije 50% plače v višini 

1.286,17 €. Na bruto znesek je potrebno poravnati še 8,85% prispevek za PIZ in  0,53% za 

zdravstveno zavarovanje. Na podlagi teh podatkov smo planirali sredstva za plače v višini 

16.890 EUR. 
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Na proračunski postavki se planirajo  še sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo pri 

reprezentanci župana (obisk gostov, podpisovanje pogodb, tiskovne konference ipd). V letu 

2017 smo planirali sredstva za reprezentanco v višini 2.500 EUR. 

 

0403306 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem 15.650 € 

 

Stroški se nanašajo na stroške prometa z zemljišči, geodetske storitve, cenitve in stroške 

provizij od prodaje nepremičnin. 

 

Proračunsko postavko tvorijo stroški za naslednje aktivnosti: 

- Stroški objav                              800 € 

- Stroški prometa z zemljišči                    500 € 

- Geodetske storitve in parcelacija   8.000 € 

- Cenitve      2.000 € 

- Odškodnine za zemljišča               2.000 € 

- Prispevek za gozdne ceste         50 € 

- Provizija od prodaje nepremičnin      100 € 

- Nakup zemljišč     2.000 € 

- Najemnine in zakupnine        200 € 

 

 

0603101 Občinska uprava-plače in stroški povezani z njimi 132.530 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za stroške plač in izdatke za 4+1 zaposlene v 

občinski upravi in sicer zneski ki so nad 1.000,00 €: 

 

- Osnovne plače         90.000,00 € 

- Dodatek za delovno dobo          6.500,00 € 

- Povečan obseg dela           2.700,00 € 

- Regres za letni dopust                                   3.600,00 € 

- Povračila stroškov prehrane med delom       4.700,00 € 

- Povračila stroškov prevoza na delo   2.300,00 € 

- Sredstva za nadurno delo   2.400,00 € 

- Solidarnostna pomoč    1.000,00 € 

- Prispevek za PIZ    8.900,00 € 

- Prispevek za ZZ    6.600,00 € 

- Drugi izdatki za službena potovanja  1.000,00 € 

- Strokovno izobraževanje zaposlenih  1.000,00 € 

 

 

0603105 Material in storitve za delovanje OU     52.040,00 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za stroške delovanja občinske uprave. Sredstva 

so načrtovana na podlagi realizacije prejšnjih let. Struktura načrtovanih stroškov nad 1.000 € 

je naslednja: 

- Pisarniški material    2.000,00 € 

- Fotokopije     3.000,00 € 

- Časopisi in revije    1.200,00 € 

- Strokovna literatura    1.600,00 € 

- Stroški objav     3.000,00 € 
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- Izdatki za reprezentanco   4.500,00 € 

- Drugi splošni material in storitve  1.000,00 € 

- Telefon in internet    3.650,00 € 

- Mobilni telefoni-pogovori   2.000,00 € 

- Poštnina     2.500,00 € 

- Vzdrževanje programske opreme-Cadis 3.500,00 € 

- Vzdrževanje programske opreme-Zaslon 1.300,00 € 

- Vzdrževanje programske opreme-HKOM 1.500,00 € 

- Vzdrževanje programske opreme-PISO 2.700,00 € 

- Pogodbeno vzdrževanje-TAX-FIN-LEX 1.210,00 € 

- Vzdrževanje strojne opreme-KRAPŠA 3.600,00 € 

- Drugi izdatki za vzdrževanje in zavarov. 1.000,00 € 

- Najem fotokopirnega stroja – Kyocera 1.300,00 € 

- Plačilo za delo preko študentskega servisa 1.000,00 € 

- Strokovno izobraževanje zaposlenih  1.200,00 € 

- Drugi operativni odhodki   4.000,00 € 

- Stroški študentske prakse   1.000,00 € 

 

 

060310 Skupna občinska uprava Ptuj 29.000 € 

 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za delovanje Skupne občinske uprave v okviru 

katere zagotavljamo izvrševanje inšpekcijskih služb, notranje revizije, prostorskega 

načrtovanja, redarske službe, pravne službe ipd.  

Del plačanih sredstev se v naslednjem letu povrne iz državnih sredstev kot stimulacija za 

združevanje obveznosti. Na prihodkovni strani imamo iz tega naslova načrtovanih 14.800 €. 

 

 

 

060310 Računovodske storitve 19.200 € 

 

V letu 2015 smo za opravljanje računovodskih storitev sklenili pogodbo z Računovodskim 

servisom Kobe s. p. iz Podlehnika, za opravljanje storitev z dnevno prisotnostjo. Do 

31.12.2014 je od leta 2011 računovodske storitve opravljalo podjetje FIPOSOR d.o.o. iz 

Ormoža, ki pa je storitve opravljalo enkrat tedensko. Zaradi povečanega obsega dela na 

področju računovodstva smo se odločili za pogodbeno sodelovanje z dnevno prisotnostjo. Z 

01.09.2016 smo z računovodskim servisom prevzeli še opravljanje računovodsko-

administrativnih opravil za Vrtec Podlehnik. 

 

 

0603212 Podlehnik 9 – Prostori občinske uprave  11.950 € 

 

 S sredstvi proračunske postavke zagotavljamo delovanje in obratovanje prostorov občinske 

uprave. V letu 2017 je bila uvedena nova proračunska postavka zaradi selitve občinske uprave 

na novo lokacijo. Struktura stroškov je v letu 2017 naslednja: 

- Čistilni material in storitve    3.000,00 € 

- Storitve varovanja zgradb in prostorov    500,00 €   

- Električna energija (skupaj z ogrevanjem) 4.200,00 € 

- Voda in komunalne storitve      250,00 € 

- Odvoz smeti        500,00 € 
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- Tekoče vzdrževanje    2.000,00 € 

- Zavarovalne premije za objekte  1.500,00 € 

 

0703201       PGD Podlehnik                           10.000 € 

 

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za delovanje PGD Podlehnik. 

- Sredstva za delovanje     6.000 € 

- Nakup gasilske opreme  4.000 € 

 

1003101  Javna dela v občini 43.600 € 

 

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje dela v občini preko javnih del. 

V letu 2017 načrtujemo sredstva za plače in ostale dodatke za 4 delavce. Del sredstev za plače 

v višini cca. 73% ter sredstva za prehrano in prevoz na delo nam povrne na podlagi mesečnih 

zahtevkov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na prihodkovni strani imamo iz tega 

naslova načrtovanih 29.000 €. 

Struktura sredstev za javna dela. 

- Osnovne plače – JD  34.300 € 

- Regres za letni dopust    3.000 € 

- Prehrana med delom    3.200 € 

- Prevoz na delo    1.600 € 

- Službena obleka JD    1.000 € 

- Zdravniški pregledi       500 € 

 

 

 

 

 

1102101 Subvencije v kmetijstvo 15.000 € 

 

Vsako leto razpišemo sredstva za subvencioniranje kmetijstva. Tudi v proračunu za leto 2017 

predvidevamo enako višino kot že več let doslej. V letu 2016 smo podelili in izplačali sredstva 

v višini 12.087,73 € iz naslova subvencioniranja kmetijstva in 900,00 € za izplačilo štipendij iz 

naslova programa za razvoj podeželja 2015. 

 

1302101 Tekoče vzdrževanje LC in JP   82.500 € 

 

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za tekoča vzdrževalna dela, ki se na javnih 

cestah opravljajo zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih 

lastnosti, 

V postavki je zajeto predvideno redno vzdrževanje LC in JP, dvakratna košnja bankin in 

zavarovanje za primer povzročitve poškodb na osebnih vozilih.  

Struktura načrtovanih sredstev: 

- Vzdrževanje LC in JP             70.000 € 

- Košnja trave ob JC in LP 12.000 € 

- Zavarovalne premije                  500 € 
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1302102 Zimsko vzdrževanje cest 56.700 € 

 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za Zimsko službo, ki obsegajo sklop 

dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih 

razmerah, ko je lahko zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo 

normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na 

javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS št. 62/98).  

Pri izvedbi Zimske službe sodeluje več izvajalcev. Skupna dolžina cest za pluženje je 100 km 

javnih poti. V zimskem obdobju, ki predvidoma traja od 15. Novembra tekočega leta do 15. 

Marca naslednjega leta, se predvidoma izvede 10 akcij čiščenja snega. 

Sredstva za zimsko vzdrževanje cest smo planirali na podlagi realizacije v letu 2016. Na 

proračunski postavki smo načrtovali naslednja sredstva: 

- Zimska služba –posipni material 18.000 € 

- Zimska služba – pluženje cest 38.000 € 

- Količki za zimsko službo       700 € 

 

1302205         Križišče »Žurmanov vrt«         27.700 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za izgradnjo križišča. Struktura načrtovanih 

sredstev je sledeča: 

- Novogradnje             25.000 € 

- Nakup zemljišč  2.000 € 

- Investicijski nadzor        700 € 

 

1302210 Sanacija zemeljskih plazov in usadov na LC in JP 10.000 € 

 

Na proračunski postavki smo načrtovali sredstva za sanacijo zemeljskih plazov in usadov: 

Struktura načrtovanih sredstev: 

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000 € 

 

 

1302215 Plaz na cesti Zg. Leskovec-Sp. Gruškovje-Podlehnik LC456461    423.904 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za nadaljevanje projekta sanacije plazu, ki smo 

ga pričeli v letu 2016. Projekt se bo financiral iz lastnih sredstev v višini 84.700 € in iz 

državnega proračuna v višini 339.204 €. Struktura načrtovanih sredstev je sledeča: 

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave       413.904 € 

- Investicijski nadzor      8.000 € 

- Koordinacija varstva pri delu     2.000 € 

 

1302216         Asfaltiranje LC in JP             190.000 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti v 

Občini Podlehnik. Projekt se bo financiral iz lastnih sredstev v višini 14.900 € in iz sredstev 

državnega proračuna v višini 70.443 € (sredstva iz 21.člena ZOF) in kredita za investicije po 

21. členu ZOF. O lokaciji investicije mora predpripravo DIIP- a odločiti pristojni občinski 

odbor in občinski svet. 
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1402101 Malo gospodarstvo 15.000 € 

 

Vsako leto razpišemo sredstva za subvencioniranje razvoja malega gospodarstva. Tudi v 

proračunu za leto 2017 predvidevamo enako višino kot v letu 2016. V letu 2016 smo iz tega 

naslova podelili sredstev v višini 7.370 €. 

 

 

1502200 Čistilna naprava Podlehnik 12.100 € 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za vzdrževanje čistilne naprave in črpališča 3, 

porabljene električne energije za delovanje čistilne naprave, storitve komunikacij in komunale, 

vzdrževanja čistilne naprave in stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšav. 

Struktura načrtovanih sredstev. 

- Električna energija čistilna naprava 1 in črpališče 3  3.000 € 

- Druge storitve komunikacij in komunale   1.000 € 

- Vzdrževanje čistilne naprave 1    3.000 € 

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   5.000 € 

- Drobni inventar         100 € 

 

1403203       Ribnik Dežno                         10.000 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

Ribnika Dežno. Projekt bomo investirali iz lastnih sredstev. 

 

1502212 Subvencije cene odplak – KP Ptuj 13.300 € 

 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za subvencioniranje cene kanalščine, ki se 

zaračunava občanom.  

 

 

 

1502213 Kanal 2.9   20.500 € 

 

V letu 2017 načrtujemo izgradnjo Kanala 2.9. Projekt bomo financirali iz lastnih sredstev. 

Struktura načrtovanih sredstev: 

- Novogradnje                20.000 € 

- Investicijski nadzor          500 € 

 

1502216        Dograditev čistilne naprave       199.271 € 

 

V letu 2017 načrtujemo dograditev čistilne naprave Podlehnik v sodelovanju s poslovnim 

partnerjem PETROL. 

 

Projekt se bo financiral iz lastnih sredstev v višini 59.043 € in iz sredstvi poslovnega partnerja 

v višini 140.228 €. 

 

Struktura načrtovanih sredstev: 

- Novogradnje                                          182.905 € 

- DIIP                                                 900 € 
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- Investicijski nadzor                                    3.666 € 

- Koordinacija varstva pri delu                     1.200 € 

- Načrti in druga projektna dokumentacija   9.000 € 

- Druge storitve in dokumentacija                1.600 € 

 

 

1502217         Subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav     40.000 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za subvencioniranje nakupa malih čistilnih 

naprav v gospodinjstvih Občine Podlehnik. 

 

1602301 Občinski prostorski načrt  15.000 € 

 

Občina je v letu 2014 sprejela občinski prostorski načrt a številne nove pobude občanov 

zahtevajo ponovno posodobitev prostorskega načrta, v letošnjem letu zagotavljamo sredstva za 

nadaljevanje postopka sprejemanja OPN. 

 

 

1602304 Občinski podrobni prostorski načrt OPPN  10.000 € 

 

Občina je zavezana, da v urbanem središču za policijsko postajo Podlehnik pred začetkom 

gradnje izdela podroben načrt pozidave v katerem so natančno opredeljeni objekti po 

arhitekturi, namenu in prostorski porazdelitvi.  

 

1603103 Obnova vodovodnega omrežja           30.000 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za tekoče obnovo vodovodnega omrežja, kjer v 

projektu avtoceste ne bodo zamenjane salonitne cevi primarnega voda. Predvidene lokacije so: 

Podlehnik 14 – smer Podlehnik Dreu                242 m    

Čistilna naprava Podlehnik smer SPC Toplak  365 m 

Bar Albert smer Nova Cerkev                           345 m 

 

Sredstva po projektanski oceni zadoščajo le za del izvedbe, saj celotna investicija stane 92.000 

EUR. Zaradi predvidene preplastitve je nujna izvedba od čistilne naprave proti SPC Toplak. 

 

1603901 Pokopališče Gorca 10.760 € 

 

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za čistilni material in storitve, porabljeno 

električno energijo v poslovilni vežici, odvoz smeti, telefon, protivlomno varovanje, 

vzdrževanje pokopališča in poslovilne vežice, zavarovalne premije za objekte in nakup 

opreme za poslovilno vežico. Na prihodkovni strani iz tega naslova izkazujemo prihodka od 

najemnin poslovilne vežice in od najemov grobnih prostorov. 

Struktura odhodkov na proračunski postavki: 

- Čistilni material in storitve     500 € 

- Električna energija   2.700 € 

- Voda in komunalne storitve     350 € 

- Odvoz smeti    2.500 € 

- Protivlomno delovanje     310 € 

- Vzdrževanje pokopališče in vežice 2.000 € 
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- Zavarovalne premije za objekte    900 € 

- Nakup opreme za poslovilno vežico 1.500 € 

 

 

1707102 Prispevki nezavarovanim osebam 25.200 € 

 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo prispevkov za obvezno 

zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v skladu z 21. točko 15 člena Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev (ZUPJS). 

Občina plačuje prispevek za osebe, ki imajo na območju Občine Podlehnik stalno prebivališče, 

ter so državljani Republike Slovenije in nimajo možnosti zavarovanja iz drugega naslova. V 

postopku pridobitve pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja oddajo vlogo za prijavo 

v obvezno zdravstveno zavarovanje z ustreznimi prilogami na centru za socialno delo.  

Predvideva se mesečno povprečno 68 oseb vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Prispevek za posameznika je v letu 2016 znašal 30,81 € na oseb . Cene se uskladijo z rastjo 

cen vsako leto v prvi polovici leta s sklepom Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje. 

 

1801 Programi kulturnih društev 12.000 € 

 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kulturnih društev, ko je 

njihov namen delovanja predstavljanje in varovanje kulturnih vrednot  na področju 

književnosti, likovne dejavnosti , glasbe, plesa, ljudskega petja in folklore, gledališke 

dejavnosti, organizacije razstav in podobno.  

Občina Podlehnik bo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 

izvedla za načrtovana sredstva javni razpis, izdala po razpisu sklepe o dodelitvi sredstev in z 

izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.  

V letu je bilo iz tega naslova dodeljenih in izplačanih 12.000 €. 

 

 

1803101  Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 19.000 € 

 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur.l. 87/01 in 96/02) zagotavljajmo delež sredstev za 

delovanje knjižnične dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s 

Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V proračunu Občine Podlehnik so na področju kulture za leto 

2017 zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače, materialne stroške, 

nakup knjižničnega gradiva in delovanje Bibliobus).  

Medsebojna razmerja se urejajo s pogodbo. 

Dolgoročni cilje je še bolj približati mrežo splošne knjižnice uporabnikom, kar smo dosegli 

tudi z izposojo knjig na terenu – Bibliobus. Cilj je, da se uporabniku zagotovi čim bolj 

dostopno, bogato in aktualno ponudbo dostopa do kulturnih vrednot. 

 

 

 

1803501 Podlehnik 9 – Kulturna dvorana  23.550 € 

 

Na proračunski postavki v letu 2017 načrtujemo sredstva za  stroške obratovanja Kulturne 

dvorane in delovanje društev in sicer: 
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- Čistilni material in storitve    2.500 € 

- Storitve varovanja      1.200 € 

- Poraba elektrike (ogrevanje)                       10.000 € 

- Voda      1.550 € 

- Odvoz smeti            500 € 

- Druge storitve komunikacij in komunale    500 € 

- Tekoče vzdrževanje    1.000 € 

- Zavarovalne premije    3.000 € 

- Tekoče vzdrževanje multim. opreme  2.400 € 

- Drugi operativni odhodki      900 € 

 

  

1803503 Oprema in dodatna ureditev VKTC   20.000 € 

 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za nakup pohištva in opreme občinskih 

prostorov. 

 

1805101 Športna društva – delovanje 12.000 € 

 

Proračunska postavka je predvidena za sofinanciranje delovanja športnih društev, ki se jim 

dodelijo sredstva na podlagi prijave na razpis in ovrednotenju vloge v skladu z merili za 

področje športa. V letu 2016 je bilo iz tega naslova dodeljenih in izplačanih 11.820 €. 

 

1805103 Športna dvorana – stavba nadstandard 14.750 € 

 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za porabljeno električno energijo, porabo 

kurilnega olja za ogrevanje, porabo čistil, porabo vode iz zavarovanja objektov za športno 

dvorano v OŠ Podlehnik. Sredstva so načrtovana na podlagi predloženega plana OŠ 

Podlehnik. 

- Poraba Elektrike     4.620 € 

- Poraba kurilnega olja     3.750 € 

- Poraba čistil         600 € 

- Poraba vode         480 € 

- Zavarovanje objektov     2.300 € 

- Redno vzdrževanje in obnove             3.000 € 

 

1805104 Športni park Dežno 14.110 € 

 

Postavka zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje objekta in energijo. V letošnjem letu pa bi 

nadaljevali z pričeto modernizacijo objekta, za kar predvidevamo 9.500 EUR. 

- Električna energija  - športno igrišče  1.800 € 

- Ogrevanje     1.000 € 

- Voda in komunalne storitve      250 € 

- Odvoz smeti        200 € 

- Vzdrževanje športnega parka   1.000 € 

- Zavarovalne premije       360 € 

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave         8.000 € 
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- Načrti in druga proj. Dokumentacija             1.500 € 

 

 

1902101 Plačilo razlike v ceni vrtca – v drugih občinah 24.000 € 

 

Občina je dolžna kriti razliko plačil staršev za programe vrtca. Način sofinanciranja ureja 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakona o vrtcih, Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev in Zakona o uravnoteženju javnih financ.  

Proračunska postavka predvideva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v zunanjih 

vrtcih izven Občine Podlehnik na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca, ter 

na osnovi Zakona o vrtcih. 

Na podlagi podane vloge staršev otrok na  Center za socialno delo in izdane odločbe centra je 

občina Podlehnik dolžna sofinancirati programe predšolske vzgoje ne glede na to kateri vrtec v 

Sloveniji otroci obiskujejo, če ima vlagatelj vloge za znižano plačilo vrtca stalno prijavljeno 

prebivališče na območju Občine Podlehnik. 

 

Predvideva se poprečje otrok po stanju po vrtcih: 

- Vrtec Žetale       0-1   

- Vrtec Maribor    0-1  

- Vrtec Ptuj    4 

- Vrtec Videm      0-1 

- Vrtec Rogaška   2 

- Vrtec Hajdina    1 

- Vrtec Hoče        0-1 

 

Struktura načrtovanih sredstev po vrtcih: 

 

- Predšolska vzgoja Videm     500 € 

- Predšolska vzgoja vrtec Ptuj           11.000 € 

- Predšolska vzgoja Maribor                500 € 

- Vrtec Žetale       500 € 

- Vrtec Rogaška Slatina  6.500 € 

- Vrtec Hajdina    2.500 € 

- Predšolska vzgoja OŠ Starše     500 € 

- Vrtec Hoče                                         2.000 €   

 

 

 

1902103 Vrtec Podlehnik – redno delovanje 126.000 € 

 

Izhodišče za načrtovanje postavke za leto 2017 je bilo dejstvo da je potrebno za sofinanciranje 

programov predšolske vzgoje na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ,ter 

na osnovi Zakona o vrtcih,  ki govorita da imajo starši pravico do sofinanciranja programa 

predšolske vzgoje zagotoviti delež sredstev lokalne skupnosti.  

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna 

predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje , ter določata način upravljanja in financiranja  
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področja predšolske vzgoje. V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih 

predpisov, predvsem pa iz Zakona o vrtcih, so natančneje določeni pogoji za delovanje vrtcev 

(Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje, Pravilnik o  

normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti 

financerjev dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev (ZUPJS) in Zakon o uravnoteženju  javnih financ (ZUJF).  

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa 

predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so 

podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti.  

Delež staršev pri sofinanciranju programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine 

in v naši lokalni skupnosti je ta delež, zaradi slabega socialnega položaja družin zelo nizek. 

 

Proračunsko postavko smo planirali na podlagi predloženega plana OŠ Podlehnik. Po stanju 

30.11.2016 se je razlika cene plačevala za 37 otrok v razponu od  84 € do 445 € oziroma v 

poprečju 250,46 € po otroku. Navedeno število v skupinah se med letom spreminja z izpisi in 

vpisi otrok 

 

Mesečni znesek potrebnih sredstev je odvisen predvsem od plačilne sposobnosti staršev, saj s 

tem ko se znesek plačil manjša ali so starši plačila oproščeni, veča delež plačila občine, saj je 

občina Podlehnik dolžna pokriti na podlagi odločbe centra za socialno delo , ki so jo prejeli 

starši razliko med plačilom starša 

 

1902104 Vrtec Podlehnik –nadstandard 22.370 € 

 

V vrtcu  je potrebno zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in 

nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno 

programa (doplačilo delovno mesto kuharica). Prav tako se na tej proračunski postavki 

zagotavljajo  sredstva za doplačilo razlike cene do polne cene ekonomske cene. Mesečni 

znesek doplačil iz tega naslova znaša 2.749,12 €. 

 

1903103 Osnovna šola Podlehnik – stavba 63.761,50 € 

 

Postavka  je predvidena v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI)  za sofinanciranje   materialnih stroškov OŠ ( elektrika, voda 

ogrevanje, odvoz odpadkov, zavarovanje objekta, varovanje zgradbe ). 

 

Občina Podlehnik  je ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podlehnik.  

Postavka je načrtovana na podlagi realizacij preteklih let. Sredstva se nakazujejo na podlagi 

sklenjene pogodbe in posredovanih zahtevkov. 

 

Sredstva so bila načrtovana na podlagi predloženega plana OŠ Podlehnik. 

 

Struktura načrtovanih odhodkov: 

- Redno vzdrževanje in obnova   4.000 € 

- Materialni stroški   18.000 € 

- Elektrika      6.160 € 

- Kurilno olje      4.500 € 

- Poraba čistil      2.100 € 

- Porab vode      1.440 € 
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- Zavarovanje objektov     5.612 € 

- Smeti in komunalni odpadki    2.000 € 

- Telefon, pošta, internet    2.450 € 

- Investicijski transferi     17.00 € 

 

 

1906101  Prevozi otrok v osnovno šolo 110.000 € 

 

Postavka  je predvidena na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami  za kritje prevozov osnovnošolskih otrok.  

     

Prevozi se izvajajo na podlagi izvedenega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca 

prevozov. Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več kot štiri 

kilometre, učenci na nevarnih poteh, ki jih določi občina.  

Redni prevozi osnovnošolskih otrok zajemajo tudi stroške za  dodatne prevoze po programu 

zavoda osnovne šole Podlehnik  - prevozi na športna tekmovanja, tekmovanja v znanju, na 

revije pevskih zborov, športne dneve , sistematske zdravstvene preglede, plavalne tečaje in 

ostale projekte).  

 

Občina Podlehnik ima sklenjeno pogodbo za prevoze z družbo ARRIVA d.o.o. 

 

 

1906301 Štipendije  10.000 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za izplačilo štipendij dijakom in študentom. V 

letu 2017 načrtujemo štipendije za 2 dijaka in 5 študentov. Štipendije v letu 2017 za dijake 

znašajo 80,00 € mesečno in za študente 120,00 € mesečno. 

 

 

2004301 Pomoč na domu  17.400 € 

 

Na proračunski postavki načrtujemo v letu 2017 sredstva v višini 17.400 € za sofinanciranje 

pomoči na domu za naše občane. Sredstva se nakazujejo Centru za socialno delo na podlagi 

mesečnih zahtevkov. V mesecu Oktobru 2016 smo nakazovali sredstva za 6 uporabnikov, 

povprečno 318,14 € po uporabniku. 

 

 

 

 

 

2004302 Domovi za starejše 104.800 € 

 

Program je  namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših oseb, ki 

nimajo svojcev ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v domsko oskrbo.. Skladno z 

Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in v  skladu z občinskim 

Pravilnikom o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva 

(Ur.l. 93/02) krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva.  
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Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi 

izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno 

varstvo. 

 

Občina zagotavlja sredstva  za storitve na podlagi mesečne fakture, ki jo izstavi izvajalec. 

Faktura mora vsebovati vrsto socialno varstvene storitve, ceno opravljene storitve (prikazan 

delež  po vseh sofinancerjih), ime in priimek varovanca, rojstne podatke, podatke o stalnem 

bivališču, ter število izvršenih storitev v posameznem mesecu.  

V  domove za ostarele je bilo po stanju November 2016 vključenih 11 oseb, kjer se doplačila 

gibljejo v odvisnosti od lastnih sredstev posameznika. Na ceno programa pa vplivajo tudi 

potrebe posameznika (posebna nega, nepokretni varovanci, diete in podobno).  Sredstva je 

potrebno zagotoviti občanom, ki so potrebni    domskega varstva, saj je zakonodaja  omogoča 

vključitev v institucionalno varstvo brez privolitve občine, zato nimamo na vključevanje v 

varstvo bistvenega vpliva. Ob tem se v primeru premoženja vknjiži prepoved odtujitve v korist 

občine. 

 

Za leto 2017 smo planirali mesečni stroške v višini 8.733,33 € oziroma 793,94 € po osebi v 

razponu od 294 € do 1.705 €, kar pa se med letom spreminja glede na dejansko stanje 

varovancev. 

 

Struktura financiranja po domovih: 

- CUDV Črna   10.500 €  za 1 osebo 

- ZUDV Dornava¸  39.000 € za 2 osebe   

- Dom Lukavci     8.200 € za 1 osebo 

- Dom Hrastovec  19.100 € za 2 osebo 

- Dom upokojencev Ptuj 28.000 € za 5 oseb 

 

 

2004404 Družinski pomočnik 21.000 € 

 

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o postopku za 

uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika za sofinanciran. delnega plačila za 

izgubljeni dohodek v višini minimalne plače in prispevek delodajalca za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, ter zavarovanje za starševsko 

varstvo za družinskega pomočnika na podlagi odločbe, ki jo izstavi CSD Ptuj v skladu 18.  

h člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS 36/04).  

 

Predvideva se sofinanciranje dveh  družinskih pomočnikov. Delno plačilo se usklajuje z rastjo 

minimalne plače. V letu 2017 znaša nadomestilo za izgubljeni dohodek 734,15 € bruto 

oziroma 566,97 Neto. Mesečni strošek za občino skupaj s prispevki za dva družinska 

pomočnika znaša 1.697,68 €. 

 

 

220104  Dolgoročni kredit – cestna infrastruktura    18.489 € 

 

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za odplačilo glavnice in obresti za dolgoročna 

kredita najeta pri  SID banki za projekta Rekonstrukcija  LC Gruškovje in Strajna. Dolgoročna 

kredita sta bila najeta v letu 2013 za dobo 15 let. 

Struktura načrtovanih sredstev je sledeča: 

- Obresti- dolgoročni kredit LC Gruškovje      1.000 € 
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- Glavnica – dolgoročni kredit LC Gruškovje  6.703 € 

- Obresti – dolgoročni kredit LC Strajna          1.400 € 

- Glavnica – dolgoročni kredit LC Strajna        9.385 € 

 

 

220105 Dolgoročni kredit Nova KBM                    114.830 € 

220106 Reprogramiranje kreditov Nova KBM       39.971 € 

 

V letu 2015 smo najeli dolgoročni kredit pri Novi KBM za plačilo obveznosti za projekt 

VKTC in reprogramiranje starih kreditov v višini 1.600.000 € za dobo 15 let. Mesčni znesek 

plačila glavnice je skupno 8.900 EUR. 

Struktura načrtovanih sredstev: 

- Odplačilo glavnice 106.800 € 

- Odplačilo obresti      48.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBČINA PODLEHNIK                   PRORAČUN ZA LETO 2017 – Predlog za I. obravnavo 

                 

38 

 

 

4 Načrti razvojnih programov 
 

Tabelarni del je prikazan na koncu osnutka proračuna. 

 

4.1 Obrazložitve načrtov razvojnih programov 
 

Načrti razvojnih programov so sestavljeni za investicije, ki se izvajajo več let in za to 

predvidevamo v njih finančno konstrukcijo za izvedbo projektov. Podrobnejše opredelitve 

projektov po načrtu razvojnih programov so razvidne iz posebnega dela proračuna in njegovih 

obrazložitev. 
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5 ODLOK O PRORAČUNU OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10-Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list RS, št. 96/09) je Občinski svet Občine Podlehnik na ___. redni seji dne ________ sprejel 
 

ODLOK O PRORAČUNU  
OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2017 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Podlehnik za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni podkontov. 
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:   
 

KONTO 

  

OPIS 

OSN: 
PRORAČUN 

2017 [1] 
 

v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 2.238.538 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.708.446 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.463.889 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.342.739 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 78.030 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 43.020 

706   DRUGI DAVKI 100 

        

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 244.557 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  52.009 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.800 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  8.150 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 110 
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714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 182.488 

        

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 40.100 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 100 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

40.000 

        

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

        

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

        

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    489.993 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

489.993 

        

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

0 

        

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786   
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 

0 

        

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

        

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 2.507.685 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 686.249 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 155.600 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16.730 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  433.519 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 50.400 

409   REZERVE 30.000 

        

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 741.380 

410   SUBVENCIJE 48.300 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 437.000 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 44.225 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  211.855 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

        

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 1.017.255 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.017.255 

        

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 62.800 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 44.000 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 18.800 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -269.146 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   



OBČINA PODLEHNIK                   PRORAČUN ZA LETO 2017 – Predlog za I. obravnavo 

                 

44 

 

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

0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

        

44 V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441) 

0 

440   DANA POSOJILA 0 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

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

0 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 105.665 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 105.665 

        

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 122.890 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  122.890 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

-286.372 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -17.225 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 269.146 

    
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA 
LETA 

290.000 

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA 

  

 
       
 

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Podlehnik. 
 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 
(2) Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, 
opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 100 Občinski svet, 200 Nadzorni odbor, 300 
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Župan, 400 Občinska uprava), je kot odredbodajalec odgovoren župan občine. Uredbe 
pripravi skrbnik proračunske postavke in finančna služba. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so donacije, prispevki in doplačila občanov za izvajanje 
določenih programov investicijskega značaja, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje 
gozdnih cest, požarna taksa, prihodki od komunalnih prispevkov, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve. 
 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe 
proračuna ali rebalans proračuna. 
 
(2) Prerazporeditve lahko opravi župan v splošnem delu proračuna vendar najvišje do nivoja 
podskupine, tako, da se po prerazporeditvi sredstva v skupinah ne spreminjajo. 
(3) Prerazporeditev pravic porabe se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, 
na kateri proračunski vrstici na osmem nivoju členitve po EKN se sredstva zmanjšujejo in na 
kateri zvišujejo, tako da ostane proračun uravnotežen. 
(4) Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu in je iz načrtov razvojnih programov razvidno 
financiranje v prihodnjih letih. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

(1) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v 
načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora 
predhodno potrditi občinski svet. 
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega 
sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

(1) Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJU), 
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(2) Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 30.000,00 EUR. 
(3) Na osnutek za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine 
proračunske rezerve župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
DRŽAVE 

 
9. člen 

(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine dolga posameznega 
dolžnika 100,00 EUR in celotne višine vseh odpisanih dolgov 1.000,00 EUR. O višjih zneskih 
mora odločati občinski svet. 
 
 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

 
10. člen 

 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu financiranja se občina Podlehnik v letu 2017 lahko zadolži za 
namen investicij pridobljenih povratnih sredstev po 21.čl. ZOF v višini 105.665,00 EUR. 

  
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

11. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Podlehnik v letu 2018, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

12. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin. 
 
 
Številka:   
Datum:   
                         Župan  
          Marko Maučič 
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6 NAČRT GOSPODARJENJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 
 

V spodnjih preglednicah prikazujemo predviden načrt gospodarjenja z občinskim 

premoženjem, ki ga načrtujemo realizirati v letu 2017. Pod odtujitev so navedene parcele, ki 

jih bo občina prodala ali jih skozi menjavo izgubila iz lastništva, pri pridobivanju pa so 

navedene parcele, ki jih bo občina kupila ali preko menjave pridobila v lastništvo. 

 

 

6.1 Odtujitev 
Zap

št. 

Šifra in ime 

katastrske 

občine 

Parc. 

štev. 

Površina 

m2 

Lastništvo v deležu 

po zemljiški knjigi  

 

Cena v 

EUR 

1 (prodaja) 

2 (nakup) 

3 (menjava) 

4 (brezpl. 

prenos) 

5 (najem) 

Opombe 

1 397 Hajdina 531/1 2206 Občina Podlehnik 1/1  1 Prelog 

2 500 Bolfenk 55 37256 Občina Podlehnik 

3259/5000 

Republika Slovenija 

1741/5000 

 1 oz. 3 Gabrovec Tinka 

4 451 Gorca 1078/1 10358 Javno dobro  1/1  1 Del se odmeri 

za Andrejo 

Strašek Kokljič 

5 451 Gorca 1/3 346 Občina Podlehnik 1/1  1 Gorca 32  

6 451 Gorca 14/6 57 Občina Podlehnik 1/1  1 Gorca 32 - 

stavba 

7 451 Gorca 1084/1

0 

190 Občina Podlehnik 1/1  1 Gorca 32 

8 451 Gorca 1081/9 117 Občina Podlehnik 1/1  1 koristi Rokavec 

9 492 Gruškovje 1014 201 Občina Podlehnik 1/1  1  

10 492 Gruškovje 1015 94 Občina Podlehnik 1/1  1  

11 492 Gruškovje *189 29 Občina Podlehnik 1/1  1  

12 492 Gruškovje *190 50 Občina Podlehnik 1/1  1  

13 457 Podlehnik 138/3 319 Občina Podlehnik 1/1  1  koristi Šmigoc 

14 457 Podlehnik 821/11 106 Občina Podlehnik 1/1  1  koristi Šmigoc 

15 457 Podlehnik 821/12 674 Občina Podlehnik 1/1  1  koristi Šmigoc 

21 457 Podlehnik *87 86 Občina Podlehnik 1/1  1 bivši lastnik 

Srdinšek 

22 457 Podlehnik 710 1108 Občina Podlehnik 1/1  1 bivši lastnik 

Srdinšek 

23 457 Podlehnik 712 2906 Občina Podlehnik 1/1  1 bivši lastnik 

Srdinšek 

24 457 Podlehnik 713 3237 Občina Podlehnik 1/1  1 bivši lastnik 

Srdinšek 

25 457 Podlehnik 715 1993 Občina Podlehnik 1/1  1 bivši lastnik 

Srdinšek  
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Zap

št. 

Šifra in ime 

katastrske 

občine 

Parc. 

štev. 

Površina 

m2 

Lastništvo v deležu 

po zemljiški knjigi  

 

Cena v 

EUR 

1 (prodaja) 

2 (nakup) 

3 (menjava) 

4 (brezpl. 

prenos) 

5 (najem) 

Opombe 

35 491 Ložina 268/5 175 Občina Podlehnik 1/1  1 oz. 3 Čebelnjak 

Grabrovec 

36 491 Ložina 269 350 Občina Podlehnik 1/1  1 oz. 3 pri Čebelnjak 

Grabrovec 

37 491 Ložina *37 65 Občina Podlehnik 1/1  1 oz. 3 pri Čebelnjak 

Grabrovec 

38 453 Rodni Vrh *82 773 Občina Podlehnik 1/1  1 Pulko 

39 453 Rodni Vrh 235/1 1223 Občina Podlehnik 1/1  1 Pulko 

40 453 Rodni Vrh 235/2 1834 Občina Podlehnik 1/1  1 Pulko 

41 453 Rodni Vrh 236 2482 Občina Podlehnik 1/1  1 Pulko 

42 494 Stanošina  714/16 701 Občina Podlehnik 1/1  1 oz.3 Nova cerkev  

43 496 Strajna 640/2 469 Občina Podlehnik 1/1  1 Strajna 53a 

44 496 Strajna 640/3 1013 Občina Podlehnik 1/1  1 Strajna 53a 

45 455 Zakl 345/2 122 Občina Podlehnik 1/1  1 za Tartinek, 

Zakl 

46 455 Zakl 345/5 343 Občina Podlehnik 1/1  1 za Kodrič Zakl 

16a 

47 455 Zakl 345/6 318 Občina Podlehnik 1/1  1 za Vidovič Zakl 

13b 

48 455 Zakl 352/1 125 Javno dobro 1/1  1 oz. 3 Goli Vrh  

49 457 Podlehnik 335/11 

 

Občina Podlehnik 1/1  1 del Od parcele se 

odmeri cca 60-

100 m2 in po 

pridobitvi parc. 

št. odproda. 

50 455 Gorca *166 
719 

Občina Podlehnik 1/1  1 Odprodaja 

Gorca 88 
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6.2 Pridobivanje 
 
Zap 

št. 

Šifra in ime 

katastrske 

občine 

Parc. 

štev. 

Površina 

m2 

Lastništvo v deležu 

po zemljiški knjigi  

 

Cena v 

EUR 

1 (prodaja) 

2 (nakup) 

3 (menjava) 

4 (brezpl. 

prenos) 

5 (najem) 

Opombe 

1 451 Gorca 1090/1 7332 Rimokatoliško 

župnijstvo v 

Podlehniku 1/1 

 2 oz. 3 Cesta od cerkve 

na Gorco 

2 451 Gorca 1090/2 365 Rimokatoliško 

župnijstvo v 

Podlehniku 1/1 

 2 oz. 3 Pri Trojici 

mimo cerkve 

3 451 Gorca 1019/2 349 Rimokatoliško 

župnijstvo Podlehnik 

1/1 

 2 oz. 3 Cesta na 

pokopališče čez 

parkirišče 

4 451 Gorca 1019/1 3859 Rimokatoliško 

župnijstvo Podlehnik 

1/1 

 2 pri pokopališču 

cca 200 m2 

(povezava med 

hlevom in 

parkiriščem) 

5 451 Gorca 1019/4 314 Rimokatoliško 

župnijstvo Podlehnik 

1/1 

 2 Hlev in dvorišče 

6 451 Gorca 1019/5 222 Minoritski Samostan 

Sv. trojica v Halozah 

1/1 

 2 Gorca 5 

(Bezjakova 

domačija) 

7 451 Gorca 921/9 662 Republika Slovenija 

1/1 

 2. oz. 4 proti Jusu 

9 457 Podlehnik  296/19 
59 

vsakokratni etažni 

lastnik Podlehnik 6 

 2 krožišče 

Podlehnik 

11 457 Podlehnik 778/4 18 Občina Podlehnik 

Rimokatoliško 

468/3768 

župnijstvo Sv. Jurija 

na Ptuju 3300/3768 

 2 oz. 3 Zg. Podlehnik 

Bohak 

12 457 Podlehnik 255/6 44 Bohak Štefan 1/1  2  Proti Bohaku 

veza na 

povezovalno 

cesto proti 

Šoštarič 
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Zap 

št. 

Šifra in ime 

katastrske 

občine 

Parc. 

štev. 

Površina 

m2 

Lastništvo v deležu 

po zemljiški knjigi  

 

Cena v 

EUR 

1 (prodaja) 

2 (nakup) 

3 (menjava) 

4 (brezpl. 

prenos) 

5 (najem) 

Opombe 

14 457 Podlehnik 376/4 443 Grabrovec Stanislav 

1/1 

 2 oz. 3 Škarpa 

kanalizacija in 

odtoki  

15 457 Podlehnik 316/30 52 Grabrovec Stanislav 

1/1 

 2 oz. 3 Škarpa 

kanalizacija in 

odtoki 

16 457 Podlehnik 316/32 34 Lukežič Marija 1/1  2 Čistilna 

prečrpališče , -

del parcele 

18 453 Rodni Vrh 194/3 375 Smiljan Elizabeta 1/1  2 Cesta proti 

pokopališču 

19 453 Rodni Vrh 194/4 27 Smiljan Elizabeta 1/1  2 Cesta proti 

pokopališču 

20 455 Zakl 301/8 142 Mohorko Ana 1/1  2 oz. 3 Goli Vrh cesta 
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7 KADROVSKI NAČRT 
 

V skladu s prvim odstavkom 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 

63/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3 in 65/2008,69/08-ZZavar-E in 40/12 –

ZUJF))predlagamo tudi osnutek kadrovskega načrta:  

 

Skupina kadrov 

 

Število 

zaposlenih na dan 

31. december preteklega 

leta (2016)  

 

Predvideno število 

zaposlenih na dan 

31. december za tekoče leto 

(2017) 

 

C 2 - Zaposleni za nedoločen čas 2 2 

B 1 - Zaposleni za določena čas, 

za 5 

let, za čas trajanja mandat 

1 1 

J 1 - Zaposleni za nedoločen čas 1 1 

J 1 - Zaposleni za določen čas 0 1 

J 3 - Zaposleni za določen čas 1 0 

Javna dela  2 4 

SKUPAJ (C+B+J+javna dela) 7 9 

 

 

- B1- Ravnatelji, direktorji in tajniki 

- C2 – Uradniki v državni upravi 

- J1 - ostali strokovno tehnični sodelavci 

- J3 – ostali strokovno tehnični sodelavci 

 

 

 

 

V občinski upravi so na dan priprave kadrovskega načrta zaposleni 3 delavci za nedoločen čas, 

1 delavec za določen čas dobe 5 let do 29. 6.  2017 in 4 delavci vključeni preko javnih del.  

Za potrebe VKTC ( vzdrževalec, hišnik,…) bomo zaposlili enega strokovno tehničnega 

delavca za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja in kasnejšo zaposlitvijo za 

nedoločen čas. 

 

 

 

Pripravil: 

 

V Decembru 2016 

Marko Maučič 


