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PRORAČUN OBČINE SLOVENSKE KONJICE  ZA LETO 2014

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

117 - REZR2012

Realizacija 2012

135 - REB2013_2

Rebalans 2013

136 - PP2014

Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 12.350.000,0015.524.000,0016.144.578,75 79,6-3.174.000,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.545.970,0010.353.473,0010.806.699,30 101,9192.497,00

70 DAVČNI PRIHODKI 9.484.737,009.407.716,009.657.421,94 100,877.021,00

700 Davki na dohodek in dobiček 8.074.037,008.068.616,008.213.621,00 100,15.421,00

7000 Dohodnina 8.074.037,008.068.616,008.213.621,00 100,15.421,00

703 Davki na premoženje 816.800,00745.200,00823.481,78 109,671.600,00

7030 Davki na nepremičnine 656.000,00589.000,00609.879,80 111,467.000,00

7031 Davki na premičnine 1.200,001.200,001.086,19 100,00,00

7032 Davki na dediščine in darila 35.000,0035.000,0045.613,09 100,00,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 124.600,00120.000,00166.902,70 103,84.600,00

704 Domači davki na blago in storitve 593.900,00593.900,00612.619,43 100,00,00

7044 Davki na posebne storitve 6.000,006.000,005.289,90 100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 587.900,00587.900,00607.329,53 100,00,00

706 Drugi davki 0,000,007.699,73 ---0,00

7060 Drugi davki 0,000,007.699,73 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.061.233,00945.757,001.149.277,36 112,2115.476,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 736.500,00727.800,00688.541,43 101,28.700,00

7102 Prihodki od obresti 4.300,006.250,004.913,82 68,8-1.950,00

7103 Prihodki od premoženja 732.200,00721.550,00683.627,61 101,510.650,00

711 Takse in pristojbine 6.000,006.000,006.778,88 100,00,00

7111 Upravne takse in pristojbine 6.000,006.000,006.778,88 100,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

117 - REZR2012

Realizacija 2012

135 - REB2013_2

Rebalans 2013

136 - PP2014

Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

712 Globe in druge denarne kazni 29.500,0027.433,0032.731,09 107,52.067,00

7120 Globe in druge denarne kazni 29.500,0027.433,0032.731,09 107,52.067,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 135.500,0033.800,0028.909,24 400,9101.700,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 135.500,0033.800,0028.909,24 400,9101.700,00

714 Drugi nedavčni prihodki 153.733,00150.724,00392.316,72 102,03.009,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 153.733,00150.724,00392.316,72 102,03.009,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 142.000,00217.100,00213.966,04 65,4-75.100,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.000,00142.100,00143.333,25 1,4-140.100,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 2.000,00112.000,00136.829,34 1,8-110.000,00

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,000,001.500,00 ---0,00

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,000,005.003,91 ---0,00

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,0030.100,000,00 0,0-30.100,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 140.000,0075.000,0070.632,79 186,765.000,00

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0,000,00559,00 ---0,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 140.000,0075.000,0070.073,79 186,765.000,00

73 PREJETE DONACIJE 3.000,0020.607,0011.700,00 14,6-17.607,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.000,0020.607,0011.700,00 14,6-17.607,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.500,0020.607,0011.100,00 12,1-18.107,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 500,000,00600,00 ---500,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.659.030,004.932.820,005.112.213,41 33,6-3.273.790,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 279.829,001.105.878,001.025.256,62 25,3-826.049,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 254.829,001.077.819,00979.841,65 23,6-822.990,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 25.000,0027.926,0029.047,78 89,5-2.926,00

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0,00133,0016.367,19 0,0-133,00
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(3)-(2)
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 1.379.201,003.826.942,004.086.956,79 36,0-2.447.741,00

7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije 143.855,000,000,00 ---143.855,00

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 143.126,0012.389,005.825,18 ---130.737,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 807.500,00787.037,002.158.381,20 102,620.463,00

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 284.720,003.027.516,001.922.750,41 9,4-2.742.796,00
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Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 12.207.300,0017.459.752,0015.154.095,84 69,9-5.252.452,00
40 TEKOČI ODHODKI 2.648.815,002.788.787,002.542.893,62 95,0-139.972,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 569.788,00579.926,00603.888,24 98,3-10.138,00

4000 Plače in dodatki 521.309,00530.885,00513.677,17 98,2-9.576,00

4001 Regres za letni dopust 9.297,008.875,0017.934,00 104,8422,00

4002 Povračila in nadomestila 33.022,0033.467,0035.354,73 98,7-445,00

4004 Sredstva za nadurno delo 4.600,005.052,003.596,83 91,1-452,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.560,001.647,0033.325,51 94,7-87,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 94.580,0099.354,00100.195,05 95,2-4.774,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46.543,0047.575,0045.795,40 97,8-1.032,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 37.287,0038.132,0036.673,84 97,8-845,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 315,00324,00310,42 97,2-9,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 526,00537,00517,35 98,0-11,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9.909,0012.786,0016.898,04 77,5-2.877,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.748.928,001.837.356,001.636.770,01 95,2-88.428,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 329.457,00416.319,00300.061,44 79,1-86.862,00

4021 Posebni material in storitve 263.862,00170.525,00198.799,84 154,793.337,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 189.442,00200.839,00205.198,67 94,3-11.397,00

4023 Prevozni stroški in storitve 20.856,0019.119,0017.187,04 109,11.737,00

4024 Izdatki za službena potovanja 6.309,002.567,003.657,10 245,83.742,00

4025 Tekoče vzdrževanje 686.632,00769.187,00613.718,96 89,3-82.555,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 24.072,0024.686,0024.665,35 97,5-614,00

4027 Kazni in odškodnine 20.000,0072.173,0098.541,55 27,7-52.173,00

4029 Drugi operativni odhodki 208.298,00161.941,00174.940,06 128,646.357,00

403 Plačila domačih obresti 85.000,0063.000,0069.081,32 134,922.000,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 85.000,0063.000,0069.081,32 134,922.000,00
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409 Rezerve 150.519,00209.151,00132.959,00 72,0-58.632,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 20.000,0020.000,000,00 100,00,00

4091 Proračunska rezerva 121.110,00179.757,00123.598,00 67,4-58.647,00

4092 Druge rezerve 9.409,009.394,009.361,00 100,215,00

41 TEKOČI TRANSFERI 4.870.175,004.915.488,005.077.236,38 99,1-45.313,00

410 Subvencije 102.563,00206.812,00325.612,75 49,6-104.249,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 81.563,00187.672,00303.774,76 43,5-106.109,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 21.000,0019.140,0021.837,99 109,71.860,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.077.170,003.005.392,003.042.579,76 102,471.778,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 20.160,0022.000,0019.880,80 91,6-1.840,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.383,007.383,004.360,15 100,00,00

4115 Nadomestila plač 1.812,002.500,002.741,35 72,5-688,00

4117 Štipendije 9.116,009.200,005.915,74 99,1-84,00

4119 Drugi transferi posameznikom 3.038.699,002.964.309,003.009.681,72 102,574.390,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 288.143,00291.499,00266.714,26 98,9-3.356,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 288.143,00291.499,00266.714,26 98,9-3.356,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.402.299,001.411.785,001.442.329,61 99,3-9.486,00

4130 Tekoči transferi občinam 53.500,0040.000,0053.602,09 133,813.500,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 110.000,00107.000,00100.969,32 102,83.000,00

4132 Tekoči transferi v javne sklade 9.800,0010.000,0010.110,24 98,0-200,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.109.199,001.122.785,001.140.236,01 98,8-13.586,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.800,00132.000,00137.411,95 90,8-12.200,00

Stran 5 od 9



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

117 - REZR2012

Realizacija 2012

135 - REB2013_2

Rebalans 2013

136 - PP2014

Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.221.484,009.201.854,007.092.119,93 45,9-4.980.370,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.221.484,009.201.854,007.092.119,93 45,9-4.980.370,00

4200 Nakup zgradb in prostorov 210.000,00100.000,00337.927,50 210,0110.000,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 0,0013.100,000,00 0,0-13.100,00

4202 Nakup opreme 15.700,00222.666,0069.895,89 7,1-206.966,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.217.462,006.506.437,004.058.787,88 34,1-4.288.975,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 990.589,001.417.203,001.389.830,73 69,9-426.614,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 594.000,00537.000,00802.035,25 110,657.000,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.883,0011.339,007.076,80 43,1-6.456,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 188.850,00394.109,00426.565,88 47,9-205.259,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 466.826,00553.623,00441.845,91 84,3-86.797,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 43.000,0043.000,00108.000,00 100,00,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 43.000,0043.000,00108.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 423.826,00510.623,00333.845,91 83,0-86.797,00

4320 Investicijski transferi občinam 101.000,00149.028,00387,56 67,8-48.028,00

4322 Investicijski transferi v državni proračun 0,0044.478,000,00 0,0-44.478,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 322.826,00317.117,00333.458,35 101,85.709,00

Stran 6 od 9



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

117 - REZR2012

Realizacija 2012

135 - REB2013_2

Rebalans 2013

136 - PP2014

Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

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

-1.935.752,00 142.700,00990.482,91 ---2.078.452,00

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-1.879.002,00 223.400,001.054.650,41 ---2.102.402,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

2.649.198,00 3.026.980,003.186.569,30 114,3377.782,00

Stran 7 od 9



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

117 - REZR2012

Realizacija 2012

135 - REB2013_2

Rebalans 2013

136 - PP2014

Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

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

0,000,000,00 ---0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00

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

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

0,00 0,000,00 ---0,00

Stran 8 od 9



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

117 - REZR2012

Realizacija 2012

135 - REB2013_2

Rebalans 2013

136 - PP2014

Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00550.000,00550.000,00 0,0-550.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00550.000,00550.000,00 0,0-550.000,00

500 Domače zadolževanje 0,00550.000,00550.000,00 0,0-550.000,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00550.000,00550.000,00 0,0-550.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 448.500,00392.780,00355.374,66 114,255.720,00
55 ODPLAČILA DOLGA 448.500,00392.780,00355.374,66 114,255.720,00

550 Odplačila domačega dolga 448.500,00392.780,00355.374,66 114,255.720,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 448.500,00392.780,00355.374,66 114,255.720,00

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

-1.778.532,00 -305.800,001.185.108,25 17,21.472.732,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 157.220,00 -448.500,00194.625,34 ----605.720,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.935.752,00 -142.700,00-990.482,91 ----2.078.452,00

305.800,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 1.778.532,00593.424,00

Stran 9 od 9



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE SLOVENSKE KONJICE  ZA LETO 2014

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - Občinski svet

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

1000 Občinski svet 149.206,0094.264,0093.468,69 158,354.942,00

140.206,0001 POLITIČNI SISTEM 84.206,0087.213,65 166,556.000,00

140.206,000101 Politični sistem 84.206,0087.213,65 166,556.000,00

90.206,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 84.206,0087.213,65 107,16.000,00

20.000,00011101 Materialni stroški - Občinski svet 20.000,0020.004,93 100,00,00
13.240,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.025,0013.160,44 88,1-1.785,00

2.000,004021 Posebni material in storitve 1.000,002.545,00 200,01.000,00

1.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000,001.363,94 50,0-1.000,00

200,004024 Izdatki za službena potovanja 200,000,00 100,00,00

100,004025 Tekoče vzdrževanje 100,000,00 100,00,00

400,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,00168,00 200,0200,00

3.060,004029 Drugi operativni odhodki 1.475,002.767,55 207,51.585,00

46.000,00011102 Nadomestila                                                                     40.000,0042.489,72 115,06.000,00
46.000,004029 Drugi operativni odhodki 40.000,0042.489,72 115,06.000,00

24.206,00016002         Financiranje političnih strank                                                  24.206,0024.719,00 100,00,00
24.206,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.206,0024.719,00 100,00,00

50.000,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,000,00 ---50.000,00

50.000,00011103 Volitve                                                                         0,000,00 ---50.000,00
13.850,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---13.850,00

4.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---4.000,00

600,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 ---600,00

31.550,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---31.550,00

Stran: 1 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - Občinski svet

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

9.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 10.058,006.255,04 89,5-1.058,00

9.000,000403 Druge skupne administrativne službe 10.058,006.255,04 89,5-1.058,00

9.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.058,006.255,04 89,5-1.058,00

9.000,00016007         Občinski praznik                                                                10.058,006.255,04 89,5-1.058,00
6.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.518,004.059,86 83,8-1.218,00

400,004021 Posebni material in storitve 453,000,00 88,3-53,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 302,000,00 0,0-302,00

190,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 ---190,00

110,004029 Drugi operativni odhodki 269,00109,25 40,9-159,00

2.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,002.085,93 ---2.000,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.516,000,00 0,0-1.516,00

Stran: 2 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000 - Nadzorni odbor

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2000 Nadzorni odbor 3.000,003.300,002.269,62 90,9-300,00

3.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.300,002.269,62 90,9-300,00

3.000,000203 Fiskalni nadzor 3.300,002.269,62 90,9-300,00

3.000,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.300,002.269,62 90,9-300,00

3.000,00011105         Dejavnost nadzornega odbora                                                     3.300,002.269,62 90,9-300,00
0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,0079,70 ---0,00

3.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.300,002.189,92 90,9-300,00

Stran: 3 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000 - Župan

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

3000 Župan 136.000,00140.500,00121.721,29 96,8-4.500,00

108.000,0001 POLITIČNI SISTEM 110.000,0096.982,58 98,2-2.000,00

108.000,000101 Politični sistem 110.000,0096.982,58 98,2-2.000,00

108.000,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 110.000,0096.982,58 98,2-2.000,00

108.000,00011104 Dejavnost župana in podžupana                                                   110.000,0096.982,58 98,2-2.000,00
40.500,004000 Plače in dodatki 39.920,0040.885,48 101,5580,00

0,004001 Regres za letni dopust 0,00692,00 ---0,00

1.350,004002 Povračila in nadomestila 1.300,001.329,22 103,950,00

3.584,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.550,003.623,57 101,034,00

2.872,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.865,002.898,76 100,27,00

24,004012 Prispevek za zaposlovanje 25,0024,54 96,0-1,00

41,004013 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,88 102,51,00

130,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 300,00459,75 43,3-170,00

28.613,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.509,0020.589,63 104,01.104,00

9.260,004021 Posebni material in storitve 11.100,007.192,15 83,4-1.840,00

1.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 640,00625,23 171,9460,00

5.220,004023 Prevozni stroški in storitve 6.370,005.120,74 82,0-1.150,00

3.350,004024 Izdatki za službena potovanja 850,003.100,70 394,12.500,00

11.956,004029 Drugi operativni odhodki 15.431,0010.399,93 77,5-3.475,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,000,00 0,0-100,00

28.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 30.500,0024.738,71 91,8-2.500,00

28.000,000403 Druge skupne administrativne službe 30.500,0024.738,71 91,8-2.500,00

28.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 30.500,0024.738,71 91,8-2.500,00

10.000,00016001         Pokroviteljstva                                                                 11.500,009.400,00 87,0-1.500,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 400,000,00 125,0100,00

9.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.600,009.400,00 84,9-1.600,00

500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 500,000,00 100,00,00

Stran: 4 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000 - Župan

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

18.000,00016006         Prireditve, proslave                                                            19.000,0015.338,71 94,7-1.000,00
7.152,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.452,005.971,03 131,21.700,00

974,004021 Posebni material in storitve 974,000,00 100,00,00

974,004023 Prevozni stroški in storitve 200,00963,55 487,0774,00

100,004024 Izdatki za službena potovanja 100,000,00 100,00,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.196,000,00 0,0-2.196,00

300,004029 Drugi operativni odhodki 578,00199,28 51,9-278,00

8.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,008.204,85 88,9-1.000,00

500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 500,000,00 100,00,00

Stran: 5 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - Občinska uprava

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

4000 Občinska uprava 10.972.127,0016.329.994,0013.982.009,90 67,2-5.357.867,00

0,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 9.828,000,00 0,0-9.828,00

0,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 9.828,000,00 0,0-9.828,00

0,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 9.828,000,00 0,0-9.828,00

0,00011301 Program Evropa za državljane 9.828,000,00 0,0-9.828,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.390,000,00 0,0-9.390,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 438,000,00 0,0-438,00

23.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 24.000,0023.478,29 95,8-1.000,00

23.000,000403 Druge skupne administrativne službe 24.000,0023.478,29 95,8-1.000,00

23.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 24.000,0023.478,29 95,8-1.000,00

23.000,00016003         Pravna pomoč                                                                    24.000,0023.478,29 95,8-1.000,00
23.000,004029 Drugi operativni odhodki 24.000,0023.478,29 95,8-1.000,00

4.200,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 4.225,0070.453,82 99,4-25,00

4.200,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 4.225,0070.453,82 99,4-25,00

4.200,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 4.225,0070.453,82 99,4-25,00

0,00015001 Strateški dokumenti za energetske in EU projekte 0,0066.000,00 ---0,00
0,004021 Posebni material in storitve 0,0066.000,00 ---0,00

4.200,00098002         Razvoj znanosti mladih, raziskovalne naloge in inovacije 4.225,004.453,82 99,4-25,00
2.768,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.705,002.221,82 162,41.063,00

0,004021 Posebni material in storitve 920,000,00 0,0-920,00

500,004119 Drugi transferi posameznikom 0,00500,00 ---500,00

132,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00132,00 ---132,00

800,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.600,001.600,00 50,0-800,00

Stran: 6 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - Občinska uprava

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

891.680,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 917.465,00910.784,37 97,2-25.785,00

7.280,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 9.895,008.987,53 73,6-2.615,00

7.280,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.895,008.987,53 73,6-2.615,00

7.280,00016009 Delovanje regionalne razvojne agencije 9.895,008.987,53 73,6-2.615,00
7.280,004029 Drugi operativni odhodki 9.895,008.987,53 73,6-2.615,00

884.400,000603 Dejavnost občinske uprave 907.570,00901.796,84 97,5-23.170,00

804.400,0006039001 Administracija občinske uprave 809.100,00808.898,99 99,4-4.700,00

440.000,00011131 Plače - Občinska uprava                                                         448.000,00432.303,25 98,2-8.000,00
435.500,004000 Plače in dodatki 443.000,00428.923,52 98,3-7.500,00

4.500,004004 Sredstva za nadurno delo 5.000,003.379,73 90,0-500,00

9.600,00011132         Premije KDPZ - Občinska uprava                                                  12.100,0015.799,35 79,3-2.500,00
9.600,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.100,0015.799,35 79,3-2.500,00

40.000,00011133         Drugi osebni prejemki - Občinska uprava                                         40.000,0081.598,26 100,00,00
8.466,004001 Regres za letni dopust 8.045,0015.858,00 105,2421,00

29.974,004002 Povračila in nadomestila 30.597,0032.414,75 98,0-623,00

1.560,004009 Drugi izdatki zaposlenim 1.358,0033.325,51 114,9202,00

74.300,00011134         Prispevki delodajalca - Občinska uprava                                         76.000,0073.874,26 97,8-1.700,00
38.940,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 39.825,0038.270,31 97,8-885,00

31.196,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 31.905,0030.649,47 97,8-709,00

264,004012 Prispevek za zaposlovanje 270,00259,45 97,8-6,00

440,004013 Prispevek za starševsko varstvo 450,00432,38 97,8-10,00

3.460,004029 Drugi operativni odhodki 3.550,004.262,65 97,5-90,00
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186.000,00011135         Materialni stroški - Občinska uprava                                            193.000,00163.723,22 96,4-7.000,00
52.860,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 52.720,0048.293,08 100,3140,00

8.790,004021 Posebni material in storitve 2.860,003.999,21 307,35.930,00

53.250,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 55.600,0050.996,69 95,8-2.350,00

11.600,004023 Prevozni stroški in storitve 9.800,008.275,33 118,41.800,00

1.905,004024 Izdatki za službena potovanja 1.340,00497,91 142,2565,00

26.730,004025 Tekoče vzdrževanje 31.260,0027.842,07 85,5-4.530,00

3.961,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.061,004.240,51 129,4900,00

0,004027 Kazni in odškodnine 19.211,000,00 0,0-19.211,00

25.412,004029 Drugi operativni odhodki 17.148,0018.086,58 148,28.264,00

1.492,004119 Drugi transferi posameznikom 0,001.491,84 ---1.492,00

54.500,00011138         Skupna občinska uprava osmih občin 40.000,0041.600,65 136,314.500,00
53.500,004130 Tekoči transferi občinam 40.000,0041.213,09 133,813.500,00

1.000,004320 Investicijski transferi občinam 0,00387,56 ---1.000,00

80.000,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 98.470,0092.897,85 81,2-18.470,00

80.000,00011136         Nabava OS in investicijsko vzdrževanje objektov 98.470,0092.897,85 81,2-18.470,00
0,004201 Nakup prevoznih sredstev 13.100,000,00 0,0-13.100,00

14.500,004202 Nakup opreme 11.913,0022.943,09 121,72.587,00

61.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 69.187,0062.877,96 88,2-8.187,00

4.500,004207 Nakup nematerialnega premoženja 4.270,007.076,80 105,4230,00

158.800,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 158.800,00195.017,77 100,00,00

158.800,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 158.800,00195.017,77 100,00,00

13.600,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 13.600,0013.817,77 100,00,00

13.600,00022001         Zaščita in reševanje                                                            13.600,0013.817,77 100,00,00
1.186,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.702,002.372,57 69,7-516,00

22,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---22,00

202,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---202,00

1.812,004115 Nadomestila plač 2.500,002.741,35 72,5-688,00

9.178,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.837,008.703,85 239,25.341,00

1.200,004202 Nakup opreme 5.561,000,00 21,6-4.361,00
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145.200,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 145.200,00181.200,00 100,00,00

77.270,00032001         Dejavnost GD                                                                    77.270,0061.000,00 100,00,00
77.270,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.270,0061.000,00 100,00,00

24.930,00032002         Dejavnost GZ                                                                    24.930,0012.200,00 100,00,00
24.930,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.930,0012.200,00 100,00,00

0,00032003         Poraba požarne takse                                                            0,0030.000,00 ---0,00
0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0030.000,00 ---0,00

43.000,00032004         Sofinanciranje gasilske opreme in investicijsko vzdrževanje 43.000,0078.000,00 100,00,00
43.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 43.000,0078.000,00 100,00,00

2.700,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.700,002.699,20 100,00,00

2.700,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.700,002.699,20 100,00,00

2.700,0008029001 Prometna varnost 2.700,002.699,20 100,00,00

2.700,00016005         Svet za varnost v cestnem prometu                                               2.700,002.699,20 100,00,00
1.570,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300,001.176,00 68,3-730,00

1.130,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.123,20 ---1.130,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00400,00 0,0-400,00

20.000,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.871,0015.652,63 74,4-6.871,00

20.000,001003 Aktivna politika zaposlovanja 26.871,0015.652,63 74,4-6.871,00

20.000,0010039001 Povečanje zaposljivosti 26.871,0015.652,63 74,4-6.871,00

20.000,00041200 Javna dela 26.871,0015.652,63 74,4-6.871,00
5.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,005.853,65 76,9-1.500,00

6.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 11.371,007.368,55 52,8-5.371,00

9.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.000,002.430,43 100,00,00
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211.972,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 106.010,0075.312,29 200,0105.962,00

198.569,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 91.541,0062.535,06 216,9107.028,00

45.650,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 76.674,0062.535,06 59,5-31.024,00

15.000,00042102         Društva                                                                         15.000,0015.000,00 100,00,00
15.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,0015.000,00 100,00,00

1.500,00042106         Drugi odhodki                                                                   2.964,001.464,67 50,6-1.464,00
1.402,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.458,30 93,5-98,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.464,000,00 0,0-1.464,00

7,004029 Drugi operativni odhodki 0,006,37 ---7,00

91,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---91,00

8.150,00042112         Razvojni program podeželja - skupni projekti                                    9.350,008.150,00 87,2-1.200,00
8.150,004133 Tekoči transferi v javne zavode 9.350,008.150,00 87,2-1.200,00

21.000,00042113         Ukrepi lokalne kmetijske politike                                               19.140,0018.112,99 109,71.860,00
21.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.140,0018.112,99 109,71.860,00

0,00042114 Razvojni program podeželja - občinski projekt 0,007.418,40 ---0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00518,40 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 0,005.760,00 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.140,00 ---0,00

0,00042115 Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini 0,0012.389,00 ---0,00
0,004130 Tekoči transferi občinam 0,0012.389,00 ---0,00

0,00042116 Obnova parne lokomotive Slov. Konjice 30.220,000,00 0,0-30.220,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.075,000,00 0,0-2.075,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 27.611,000,00 0,0-27.611,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 534,000,00 0,0-534,00

152.919,0011029003 Zemljiške operacije 14.867,000,00 ---138.052,00

152.919,00042117 Komasacija Škalce 14.867,000,00 ---138.052,00
152.919,004021 Posebni material in storitve 14.867,000,00 ---138.052,00
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6.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 7.000,005.243,58 85,7-1.000,00

6.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.000,005.243,58 85,7-1.000,00

6.000,00042111         Oskrba in namestitev zapuščenih živali                                          7.000,005.243,58 85,7-1.000,00
4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,003.843,58 80,0-1.000,00

2.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000,001.400,00 100,00,00

7.403,001104 Gozdarstvo 7.469,007.533,65 99,1-66,00

7.403,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.469,007.533,65 99,1-66,00

7.403,00045105         Vzdrževanje gozdnih cest                                                        7.469,007.533,65 99,1-66,00
7.393,004025 Tekoče vzdrževanje 7.459,007.527,80 99,1-66,00

10,004029 Drugi operativni odhodki 10,005,85 100,00,00

40.700,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 37.580,0014.429,04 108,33.120,00

40.700,001207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 37.580,0014.429,04 108,33.120,00

40.700,0012079001 Oskrba s toplotno energijo 37.580,0014.429,04 108,33.120,00

40.700,00043600 Vzdrževanje toplovodov 37.580,0014.429,04 108,33.120,00
4.600,004025 Tekoče vzdrževanje 12.016,002.479,46 38,3-7.416,00

36.100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.564,0011.949,58 141,210.536,00

749.249,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.633.373,003.067.607,88 45,9-884.124,00

749.249,001302 Cestni promet in infrastruktura 1.082.785,001.354.237,11 69,2-333.536,00

238.850,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 271.203,00215.976,28 88,1-32.353,00

233.850,00045102         Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest                                       266.203,00211.117,96 87,9-32.353,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.256,00 ---0,00

233.850,004025 Tekoče vzdrževanje 266.203,00205.861,96 87,9-32.353,00

5.000,00045104         Varnostne ograje                                                                5.000,004.858,32 100,00,00
5.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000,004.858,32 100,00,00
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28.099,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 203.915,000,00 13,8-175.816,00

0,00045149 Rekonstrukcija ceste Dolga Gora 92.499,000,00 0,0-92.499,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 43.808,000,00 0,0-43.808,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.663,000,00 0,0-2.663,00

0,004320 Investicijski transferi občinam 46.028,000,00 0,0-46.028,00

15.099,00045150 Rekonstrukcija ceste Perovec - Brezje 91.070,000,00 16,6-75.971,00
15.099,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 85.751,000,00 17,6-70.652,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.319,000,00 0,0-5.319,00

13.000,00045151 Kolesarska pot Slovenske Konjice-Zbelovo 20.346,000,00 63,9-7.346,00
12.350,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---12.350,00

650,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.346,000,00 3,2-19.696,00

26.300,0013029003 Urejanje cestnega prometa 36.600,0037.677,90 71,9-10.300,00

26.300,00045103         Vertikalna in horizontalna signalizacija                                        36.600,0037.677,90 71,9-10.300,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,001.016,00 0,0-5.000,00

5.000,004021 Posebni material in storitve 21.600,0023.226,51 23,2-16.600,00

21.300,004025 Tekoče vzdrževanje 10.000,0013.435,39 213,011.300,00

140.000,0013029004 Cestna razsvetljava 291.274,00237.747,57 48,1-151.274,00

140.000,00064001         Vzdrževanje javne razsvetljave                                                  145.000,00173.695,58 96,6-5.000,00
4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.400,008.466,98 23,0-13.400,00

98.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 107.000,00114.449,04 91,6-9.000,00

33.000,004025 Tekoče vzdrževanje 14.600,0022.541,48 226,018.400,00

5.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000,006.436,32 83,3-1.000,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,006.621,76 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0015.180,00 ---0,00

0,00064014 STOP CO2 -  JR Loče 105.491,0064.051,99 0,0-105.491,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00301,99 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 101.445,000,00 0,0-101.445,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 4.046,000,00 0,0-4.046,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0063.750,00 ---0,00
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0,00064017 Energetsko učinkovita prenova JR 40.783,000,00 0,0-40.783,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.783,000,00 0,0-40.783,00

316.000,0013029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 279.793,00862.835,36 112,936.207,00

0,00045138 Rekonstrukcija križišča Žiče 44.478,000,00 0,0-44.478,00
0,004322 Investicijski transferi v državni proračun 44.478,000,00 0,0-44.478,00

16.000,00045143 Krožišče Tepanje 0,000,00 ---16.000,00
16.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---16.000,00

0,00045147 Pločnik Loče - Mlače 53.515,00191.255,36 0,0-53.515,00
0,004021 Posebni material in storitve 2.251,000,00 0,0-2.251,00

0,004027 Kazni in odškodnine 297,00450,96 0,0-297,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.030,00185.317,86 0,0-50.030,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 937,005.486,54 0,0-937,00

300.000,00045148 Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica 181.800,00671.580,00 165,0118.200,00
0,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,00284.375,00 ---0,00

300.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 168.000,00387.205,00 178,6132.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.800,000,00 0,0-13.800,00

0,001306 Telekomunikacije in pošta 550.588,001.713.370,77 0,0-550.588,00

0,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 550.588,001.713.370,77 0,0-550.588,00

0,00046001 Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij 550.588,001.713.370,77 0,0-550.588,00
0,004027 Kazni in odškodnine 0,00701,94 ---0,00

0,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,0022.572,00 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 122.216,0016.038,00 0,0-122.216,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 349.418,001.579.175,78 0,0-349.418,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 78.954,0094.883,05 0,0-78.954,00
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73.800,0014 GOSPODARSTVO 101.015,0092.709,09 73,1-27.215,00

73.800,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 101.015,0092.709,09 73,1-27.215,00

40.000,0014039001 Promocija občine 65.515,0051.979,09 61,1-25.515,00

40.000,00047302         Promocija Občine Slov. Konjice 65.515,0051.979,09 61,1-25.515,00
23.951,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 58.829,0037.969,27 40,7-34.878,00

8.119,004021 Posebni material in storitve 750,007.042,56 ---7.369,00

2.200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.130,002.282,46 194,71.070,00

840,004023 Prevozni stroški in storitve 1.000,00639,15 84,0-160,00

354,004024 Izdatki za službena potovanja 0,000,00 ---354,00

736,004029 Drugi operativni odhodki 316,00435,72 232,9420,00

300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30,00150,00 1.000,0270,00

3.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.460,003.459,93 101,240,00

33.800,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 35.500,0040.730,00 95,2-1.700,00

8.300,00047301         Programi TD                                                                     9.000,009.000,00 92,2-700,00
8.300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,009.000,00 92,2-700,00

1.500,00047303         Projekt vinska cesta                                                            1.500,001.000,00 100,00,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,000,00 0,0-1.500,00

1.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.000,00 ---1.500,00

24.000,00047309 Delovanje TIC-a 25.000,0030.730,00 96,0-1.000,00
24.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 25.000,0030.730,00 96,0-1.000,00

1.160.069,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.625.313,002.455.850,72 20,6-4.465.244,00

1.160.069,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.625.313,002.455.850,72 20,6-4.465.244,00

212.506,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 278.996,0098.257,33 76,2-66.490,00

5.000,00051001         Ekologija - zbiranje nevarnih odpadkov                                          7.600,007.333,23 65,8-2.600,00
1.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00924,96 100,00,00

3.600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.200,004.342,27 58,1-2.600,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,002.066,00 ---0,00
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56.506,00051002         Center za ravnanje z odpadki - CERO in namenska poraba  okoljske dajatve - odpadki 125.149,004.616,19 45,2-68.643,00
1.633,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.810,001.005,39 42,9-2.177,00

54.398,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 120.288,001.486,80 45,2-65.890,00

475,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.051,002.124,00 45,2-576,00

100.000,00051003 CERO Slov. Bistrica 100.000,000,00 100,00,00
100.000,004320 Investicijski transferi občinam 100.000,000,00 100,00,00

21.000,00051004 Javna infrastruktura odpadki 31.247,0071.308,78 67,2-10.247,00
20.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.534,000,00 234,411.466,00

1.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.104,000,00 90,6-104,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 6.481,000,00 0,0-6.481,00

0,004100 Subvencije javnim podjetjem 15.128,0071.308,78 0,0-15.128,00

30.000,00051005 Investicijsko vzdrževanje GJI - odpadki 15.000,0014.999,13 200,015.000,00
0,004202 Nakup opreme 586,0014.505,13 0,0-586,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.225,000,00 0,0-2.225,00

27.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.689,00494,00 283,817.811,00

2.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.500,000,00 100,00,00

946.563,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.344.317,002.355.593,39 17,7-4.397.754,00

733.000,00052002         Čistilne naprave                                                                5.132.604,002.121.232,12 14,3-4.399.604,00
12.183,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.248,0011.431,40 168,14.935,00

0,004027 Kazni in odškodnine 40.900,0011.333,34 0,0-40.900,00

712.790,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.949.162,002.047.732,21 14,4-4.236.372,00

8.027,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 135.294,0050.735,17 5,9-127.267,00

0,00052003         Dravinja - urejanje                                                             5.000,0014.815,20 0,0-5.000,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.834,40 ---0,00

0,004027 Kazni in odškodnine 5.000,000,00 0,0-5.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,008.980,80 ---0,00
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120.000,00052004         Namenska poraba okoljske dajatve - kolektorji, kanalizacije 109.000,00101.124,20 110,111.000,00
15.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.221,0014.144,14 55,1-12.221,00

0,004027 Kazni in odškodnine 0,003.189,77 ---0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 39.929,0075.559,13 0,0-39.929,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,006.794,83 ---0,00

105.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 41.850,001.436,33 250,963.150,00

30.000,00052006 Sofinancirnaje malih čistilnih naprav 0,003.725,00 ---30.000,00
0,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,003.725,00 ---0,00

30.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---30.000,00

13.563,00052014 Javna infrastruktura odpadne vode 82.713,0099.790,62 16,4-69.150,00
13.563,004100 Subvencije javnim podjetjem 82.713,0099.790,62 16,4-69.150,00

30.000,00052015 Investicijsko vzdrževanje GJI - odvajanje odpadnih voda 10.000,009.995,05 300,020.000,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00325,00 ---0,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,008.020,05 300,020.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.650,00 ---0,00

20.000,00052016 Investicijsko vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda 5.000,004.911,20 400,015.000,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,004.104,20 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 0,00204,00 ---0,00

20.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00603,00 400,015.000,00

1.000,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 2.000,002.000,00 50,0-1.000,00

1.000,00053002         Zdravo mesto                                                                    2.000,002.000,00 50,0-1.000,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 50,0-1.000,00

1.493.445,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.993.298,002.109.823,56 74,9-499.853,00

65.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 54.270,0030.145,25 119,810.730,00

5.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 4.270,005.034,00 117,1730,00

5.000,00062004 GIS - geografski informacijski sistem 4.270,005.034,00 117,1730,00
5.000,004021 Posebni material in storitve 4.270,005.034,00 117,1730,00
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60.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 50.000,0025.111,25 120,010.000,00

30.000,00062001         Planska dokumentacija                                                           30.000,0012.000,00 100,00,00
27.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.000,0012.000,00 100,00,00

3.000,004021 Posebni material in storitve 3.000,000,00 100,00,00

30.000,00062002         Urbanistična dokumentacija                                                      20.000,0013.111,25 150,010.000,00
29.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.000,0011.257,25 152,610.000,00

1.000,004021 Posebni material in storitve 1.000,001.854,00 100,00,00

380.445,001603 Komunalna dejavnost 934.445,001.135.092,89 40,7-554.000,00

137.545,0016039001 Oskrba z vodo 116.745,00252.637,04 117,820.800,00

2.000,00063001         Drugi vodni viri                                                                2.180,0014.650,48 91,7-180,00
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.180,000,00 91,7-180,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0014.650,48 ---0,00

0,00063005 Javna infrastruktura voda 59.244,0069.055,67 0,0-59.244,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.413,0010.689,27 0,0-9.413,00

0,004100 Subvencije javnim podjetjem 49.831,0058.366,40 0,0-49.831,00

5.000,00063006 Izgradnja vodovodnega sistema v občini 0,00113.609,89 ---5.000,00
0,004027 Kazni in odškodnine 0,001.813,33 ---0,00

0,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,007.860,00 ---0,00

0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,0028.466,56 ---0,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0075.470,00 ---5.000,00

130.545,00063007 Investicijsko vzdrževanje GJI - vodooskrba 55.321,0055.321,00 236,075.224,00
0,004202 Nakup opreme 25.000,005.442,44 0,0-25.000,00

127.545,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 27.681,0045.328,56 460,899.864,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 2.640,000,00 0,0-2.640,00

3.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,004.550,00 ---3.000,00

42.900,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 80.831,0012.059,50 53,1-37.931,00

0,00049035         KS Sojek-Kamna gora-pokopališče Črešnjice 3.000,000,00 0,0-3.000,00
0,004320 Investicijski transferi občinam 3.000,000,00 0,0-3.000,00
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42.900,00049040 Mrliška vežica Špitalič 50.360,0012.059,50 85,2-7.460,00
42.600,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.955,003.199,50 90,7-4.355,00

300,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.405,008.860,00 8,8-3.105,00

0,00049041 Pokopališče Slov. Konjice 27.471,000,00 0,0-27.471,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.494,000,00 0,0-21.494,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.977,000,00 0,0-5.977,00

200.000,0016039003 Objekti za rekreacijo 736.869,00870.396,35 27,1-536.869,00

200.000,00049033         Vzdrževanje mestnih središč                                                     227.570,00270.365,80 87,9-27.570,00
8.756,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.000,009.434,40 54,7-7.244,00

0,004021 Posebni material in storitve 400,00350,00 0,0-400,00

500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00338,63 71,4-200,00

56.500,004025 Tekoče vzdrževanje 96.470,0037.524,86 58,6-39.970,00

18.000,004100 Subvencije javnim podjetjem 0,0014.308,96 ---18.000,00

100.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 114.000,00124.402,15 87,7-14.000,00

5.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---5.000,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0083.535,20 ---0,00

11.244,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00471,60 ---11.244,00

0,00049039 Celovita ureditev Starega trga s parkom 509.299,00600.030,55 0,0-509.299,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.407,000,00 0,0-1.407,00

0,004021 Posebni material in storitve 360,000,00 0,0-360,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,003.583,20 ---0,00

0,004202 Nakup opreme 3.567,000,00 0,0-3.567,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 498.996,00581.787,35 0,0-498.996,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.969,0014.660,00 0,0-4.969,00

458.000,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 437.300,00278.562,20 104,720.700,00

210.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 100.000,000,00 210,0110.000,00

210.000,00061006         Nakup stanovanj in poslovnih prostorov                                          100.000,000,00 210,0110.000,00
210.000,004200 Nakup zgradb in prostorov 100.000,000,00 210,0110.000,00
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248.000,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 337.300,00278.562,20 73,5-89.300,00

124.000,00061001         Tekoče zakonske in pogodbene obveznosti ter drugi odhodki                       124.000,00124.590,59 100,00,00
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.084,002.064,00 184,5916,00

1.360,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200,001.568,99 61,8-840,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 34,000,00 0,0-34,00

140,004029 Drugi operativni odhodki 140,000,00 100,00,00

115.500,004119 Drugi transferi posameznikom 115.542,00115.975,36 100,0-42,00

5.000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 5.000,004.982,24 100,00,00

124.000,00061008 Upravljanje stanovanj in poslovnih  prostorov Stanovanjsko  podjetje Konjice 213.300,00153.971,61 58,1-89.300,00
4.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.300,007.747,09 50,5-4.600,00

900,004021 Posebni material in storitve 1.900,00442,23 47,4-1.000,00

7.450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.450,007.961,23 100,00,00

34.900,004025 Tekoče vzdrževanje 35.075,0041.916,67 99,5-175,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00321,16 ---0,00

15.050,004029 Drugi operativni odhodki 9.685,0017.254,69 155,45.365,00

0,004202 Nakup opreme 8.000,000,00 0,0-8.000,00

61.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 141.890,0078.328,54 43,0-80.890,00

590.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 567.283,00666.023,22 104,022.717,00

290.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 197.283,00187.705,70 147,092.717,00

190.000,00061005         Opremljanje stavbnih zemljišč                                                   77.283,0085.209,37 245,9112.717,00
0,004021 Posebni material in storitve 4.758,001.246,50 0,0-4.758,00

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.944,00 ---2.000,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 18,000,00 0,0-18,00

177.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.452,0058.200,13 381,0130.548,00

11.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.055,0023.818,74 42,2-15.055,00

100.000,00066005         Urejanje ZK stanja in odmera cest                                               120.000,00102.496,33 83,3-20.000,00
3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,008.638,01 100,00,00

65.000,004021 Posebni material in storitve 93.592,0064.970,31 69,5-28.592,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 248,000,00 0,0-248,00

15.000,004027 Kazni in odškodnine 6.160,007.913,21 243,58.840,00

17.000,004029 Drugi operativni odhodki 17.000,0020.974,80 100,00,00
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300.000,0016069002 Nakup zemljišč 370.000,00478.317,52 81,1-70.000,00

300.000,00061004         Nakup zemljišč                                                                  370.000,00478.317,52 81,1-70.000,00
900,004021 Posebni material in storitve 900,00900,00 100,00,00

5.000,004027 Kazni in odškodnine 0,0067.933,33 ---5.000,00

100,004029 Drugi operativni odhodki 100,000,00 100,00,00

0,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,0023.120,50 ---0,00

294.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 369.000,00386.363,69 79,7-75.000,00

140.981,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 137.981,00127.459,78 102,23.000,00

10.981,001702 Primarno zdravstvo 10.981,0010.976,16 100,00,00

10.981,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.981,0010.976,16 100,00,00

10.981,00076005         Zdravstvena postaja Loče - Materialni stroški                                   10.981,0010.976,16 100,00,00
10.981,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.981,0010.976,16 100,00,00

130.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 127.000,00116.483,62 102,43.000,00

110.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 107.000,00100.969,32 102,83.000,00

110.000,00105001         Zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov                                   107.000,00100.969,32 102,83.000,00
110.000,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 107.000,00100.969,32 102,83.000,00

20.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 20.000,0015.514,30 100,00,00

20.000,00076001         Mrliško ogledna služba                                                          20.000,0015.514,30 100,00,00
11.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 11.000,006.933,93 100,00,00

9.000,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.000,008.580,37 100,00,00
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2.018.997,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.659.136,00956.825,70 121,7359.861,00

992.500,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 643.803,0020.969,23 154,2348.697,00

992.500,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 643.803,0020.969,23 154,2348.697,00

1.000,00049031         Vzdrževanje grobov borcev                                                       1.000,001.000,00 100,00,00
1.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 100,00,00

16.500,00082031         Spomeniško varstvene akcije                                                     79.459,000,00 20,8-62.959,00
3.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 ---3.000,00

0,004202 Nakup opreme 23.337,000,00 0,0-23.337,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.817,000,00 0,0-41.817,00

13.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.305,000,00 94,4-805,00

10.000,00082033 Trebnik 6.344,00708,08 157,63.656,00
7.600,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00708,08 ---7.600,00

2.400,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.344,000,00 37,8-3.944,00

965.000,00082034 Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B 557.000,0019.261,15 173,3408.000,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---1.000,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00381,15 ---0,00

959.980,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 544.264,000,00 176,4415.716,00

4.020,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.736,0018.880,00 31,6-8.716,00

510.451,001803 Programi v kulturi 530.598,00478.822,95 96,2-20.147,00

415.651,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 426.072,00342.888,95 97,6-10.421,00

121.003,00082001         Plače - Splošna knjižnica Slov. Konjice                                         124.436,00127.214,00 97,2-3.433,00
121.003,004133 Tekoči transferi v javne zavode 124.436,00127.214,00 97,2-3.433,00

1.250,00082002         Premije kolektivnega dodatnega  pokojninskega  zavarovanja - Splošna knjižnica 1.550,003.004,00 80,7-300,00
1.250,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.550,003.004,00 80,7-300,00

9.786,00082003         Drugi osebni prejemki  - Splošna knjižnica                                      9.786,0017.568,95 100,00,00
9.786,004133 Tekoči transferi v javne zavode 9.786,0017.568,95 100,00,00
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19.500,00082004         Prispevki delodajalca - Splošna knjižnica                                       20.360,0021.042,00 95,8-860,00
19.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 20.360,0021.042,00 95,8-860,00

140.000,00082005         Materialni stroški - Splošna knjižnica                                          140.440,00146.560,00 99,7-440,00
0,004021 Posebni material in storitve 3.318,001.560,00 0,0-3.318,00

140.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 137.122,00145.000,00 102,12.878,00

27.500,00082006         Knjige                                                                          27.500,0027.500,00 100,00,00
27.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 27.500,0027.500,00 100,00,00

96.612,00082036 Energetska sanacija stavbe Splošna knjižnica 102.000,000,00 94,7-5.388,00
96.612,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 102.000,000,00 94,7-5.388,00

94.800,0018039003 Ljubiteljska kultura 99.000,00101.128,00 95,8-4.200,00

90.000,00082007         Drugi programi - Splošna knjižnica                                              94.000,0096.000,00 95,7-4.000,00
90.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 94.000,0096.000,00 95,7-4.000,00

4.800,00084011         Javni sklad RS za kulturne dejavnosti                                           5.000,005.128,00 96,0-200,00
4.800,004132 Tekoči transferi v javne sklade 5.000,005.128,00 96,0-200,00

0,0018039005 Drugi programi v kulturi 5.526,0034.806,00 0,0-5.526,00

0,00082008         Investicija čitalnica in kulturni domovi                                        0,0030.000,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00354,00 ---0,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0029.646,00 ---0,00

0,00082035 Energetska sanacija Kulturnega doma Slov. Konjice 5.526,004.806,00 0,0-5.526,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.526,004.806,00 0,0-5.526,00

3.800,001804 Podpora posebnim skupinam 4.000,003.086,94 95,0-200,00

3.800,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 4.000,003.086,94 95,0-200,00

3.800,00084001         Dejavnost društev                                                               4.000,003.086,94 95,0-200,00
42,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0042,00 ---42,00

322,004023 Prevozni stroški in storitve 250,00759,94 128,872,00

3.436,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.750,002.285,00 91,6-314,00
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512.246,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 480.735,00453.946,58 106,631.511,00

459.846,0018059001 Programi športa 426.735,00399.947,58 107,833.111,00

13.242,00081001         Plače - Zavod za šport Slov. Konjice                                            17.434,0014.014,00 76,0-4.192,00
13.242,004133 Tekoči transferi v javne zavode 17.434,0014.014,00 76,0-4.192,00

1.216,00081002         Premije kolektivnega  dodatnega  pokojninskega  zavarovanja  - Zavod za šport 1.216,002.280,00 100,00,00
1.216,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.216,002.280,00 100,00,00

760,00081003         Drugi osebni prejemki - Zavod za šport                                          558,00600,00 136,2202,00
760,004133 Tekoči transferi v javne zavode 558,00600,00 136,2202,00

2.260,00081004         Prispevki delodajalca - Zavod za šport                                          2.276,002.392,00 99,3-16,00
2.260,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.276,002.392,00 99,3-16,00

4.608,00081005         Materialni stroški - Zavod za šport                                             6.956,0011.168,00 66,2-2.348,00
0,004021 Posebni material in storitve 0,004.560,00 ---0,00

4.608,004133 Tekoči transferi v javne zavode 6.956,006.608,00 66,2-2.348,00

101.200,00081006         Vzdrževanje  in funkcionalni  stroški športnih objektov - Zavod za šport 100.000,00100.000,00 101,21.200,00
101.200,004133 Tekoči transferi v javne zavode 100.000,00100.000,00 101,21.200,00

102.000,00081007         Dotacije klubom in društvom - Zavod za šport                                    107.000,00107.000,00 95,3-5.000,00
102.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 107.000,00107.000,00 95,3-5.000,00

33.000,00081008         Drugi programi - Zavod za šport                                                 31.000,0032.000,00 106,52.000,00
33.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 31.000,0032.000,00 106,52.000,00

87.000,00081009         Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 37.931,0018.000,00 229,449.069,00
87.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 37.931,0018.000,00 229,449.069,00

50.000,00081031         Vzdrževanje bazenov Zbelovo, Slov. Konjice                                      40.000,0060.000,00 125,010.000,00
50.000,004100 Subvencije javnim podjetjem 40.000,0060.000,00 125,010.000,00

46.560,00081037         KS Sp. Grušovje - večnamenski objekt 60.068,00216,00 77,5-13.508,00
41.926,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 53.365,000,00 78,6-11.439,00

4.634,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.703,00216,00 69,1-2.069,00
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18.000,00081040 KS Vešenik Brdo športni objekt 21.138,0027.803,47 85,2-3.138,00
0,004202 Nakup opreme 4.449,000,00 0,0-4.449,00

18.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.245,0027.803,47 110,81.755,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 444,000,00 0,0-444,00

0,00081041 Športni objekt Kajuhova Slov. Konjice 1.158,0024.474,11 0,0-1.158,00
0,004202 Nakup opreme 863,000,00 0,0-863,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 295,0024.126,11 0,0-295,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00348,00 ---0,00

52.400,0018059002 Programi za mladino 54.000,0053.999,00 97,0-1.600,00

49.000,00084003         Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade                                    50.000,0050.000,00 98,0-1.000,00
49.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0050.000,00 98,0-1.000,00

3.400,00084004         Preventivna dejavnost - problematika mladih                                     4.000,003.999,00 85,0-600,00
3.400,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,003.999,00 85,0-600,00

3.127.723,0019 IZOBRAŽEVANJE 2.999.173,003.047.182,67 104,3128.550,00

2.156.120,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.104.160,002.176.642,40 102,551.960,00

2.156.120,0019029001 Vrtci 2.104.160,002.176.642,40 102,551.960,00

30.000,00091101         Amortizacija  in investicijsko  vzdrževanje - Vrtec Slov. Konjice 40.000,0040.000,00 75,0-10.000,00
30.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 40.000,0040.000,00 75,0-10.000,00

1.746.960,00091102         Razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev - Vrtec Slov. Konjice 1.682.000,001.748.120,57 103,964.960,00
1.746.960,004119 Drugi transferi posameznikom 1.682.000,001.748.120,57 103,964.960,00

92.160,00091105 Najemnine vrtci 92.160,0097.734,31 100,00,00
92.160,004133 Tekoči transferi v javne zavode 92.160,0097.734,31 100,00,00

122.000,00091132         Razlika med ekonomsko  ceno in plačili  staršev - druge občine 123.000,00118.250,16 99,2-1.000,00
122.000,004119 Drugi transferi posameznikom 123.000,00118.250,16 99,2-1.000,00
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165.000,00091133 Zasebni vrtec Mali grof 167.000,00156.946,96 98,8-2.000,00
165.000,004119 Drugi transferi posameznikom 167.000,00156.946,96 98,8-2.000,00

0,00091134 Investicije vrtci 0,0015.590,40 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0015.590,40 ---0,00

625.019,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 560.214,00546.520,30 111,664.805,00

432.993,0019039001 Osnovno šolstvo 368.180,00334.034,37 117,664.813,00

62.000,00091201         Dodatni program                                                                 62.397,0061.728,00 99,4-397,00
62.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 62.397,0061.728,00 99,4-397,00

215.000,00091202         Materialni stroški                                                              214.950,00212.365,46 100,050,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.080,000,00 0,0-7.080,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,006.480,00 ---0,00

215.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 207.870,00205.885,46 103,47.130,00

10.000,00091203         Amortizacija in investicijsko  vzdrževanje - OŠ 42.150,0059.940,91 23,7-32.150,00
10.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 42.150,0059.940,91 23,7-32.150,00

121.993,00091213 Energetska sanacija stavbe OŠ Pod goro 45.683,000,00 267,076.310,00
121.993,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.539,000,00 316,583.454,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.144,000,00 0,0-7.144,00

24.000,00091214 Energetska sanacija stavbe OŠ Loče 3.000,000,00 800,021.000,00
24.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---24.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000,000,00 0,0-3.000,00

19.000,0019039002 Glasbeno šolstvo 19.000,0033.789,93 100,00,00

19.000,00091211         Glasbena šola                                                                   19.000,0018.153,93 100,00,00
19.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 19.000,0018.153,93 100,00,00

0,00091212 Glasbena šola - investicije 0,0015.636,00 ---0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0015.636,00 ---0,00
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154.826,0019039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 155.231,00158.371,44 99,7-405,00

154.826,00092301         Investicija Gimnazija                                                           155.231,00158.371,44 99,7-405,00
154.826,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 155.231,00158.371,44 99,7-405,00

18.200,0019039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 17.803,0020.324,56 102,2397,00

17.000,00091206         Drugi programi                                                                  16.603,0019.124,56 102,4397,00
390,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 410,00202,98 95,1-20,00

500,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---500,00

910,004023 Prevozni stroški in storitve 190,00903,00 479,0720,00

5.800,004119 Drugi transferi posameznikom 7.800,007.722,63 74,4-2.000,00

4.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.900,005.900,00 83,1-1.000,00

2.700,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.303,002.396,95 117,2397,00

1.800,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,001.999,00 ---1.800,00

1.200,00091207         Ekološko izobraževanje v OŠ                                                     1.200,001.200,00 100,00,00
1.200,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.200,001.200,00 100,00,00

4.584,001905 Drugi izobraževalni programi 4.584,004.896,00 100,00,00

4.584,0019059001 Izobraževanje odraslih 4.584,004.896,00 100,00,00

4.584,00098001         Druga izobraževanja - sofinanciranje 4.584,004.896,00 100,00,00
4.584,004133 Tekoči transferi v javne zavode 4.584,004.896,00 100,00,00

342.000,001906 Pomoči šolajočim 330.215,00319.123,97 103,611.785,00

332.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 321.015,00313.208,23 103,410.985,00

7.000,00091204         Šola v naravi                                                                   6.015,005.720,00 116,4985,00
7.000,004119 Drugi transferi posameznikom 6.015,005.720,00 116,4985,00

325.000,00091205         Prevozi učencev                                                                 315.000,00307.488,23 103,210.000,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 695,000,00 0,0-695,00

325.000,004119 Drugi transferi posameznikom 314.305,00307.488,23 103,410.695,00
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10.000,0019069003 Štipendije 9.200,005.915,74 108,7800,00

10.000,00092201         Štipendije                                                                      9.200,005.915,74 108,7800,00
84,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---84,00

9.116,004117 Štipendije 9.200,005.915,74 99,1-84,00

800,004119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 ---800,00

619.292,0020 SOCIALNO VARSTVO 621.075,00614.682,77 99,7-1.783,00

24.200,002002 Varstvo otrok in družine 24.200,0022.080,80 100,00,00

24.200,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 24.200,0022.080,80 100,00,00

22.000,00091131         Pomoč novorojencem                                                              22.000,0019.880,80 100,00,00
1.740,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---1.740,00

100,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---100,00

20.160,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 22.000,0019.880,80 91,6-1.840,00

2.200,00109005         Varna hiša - dejavnost                                                          2.200,002.200,00 100,00,00
2.200,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.200,002.200,00 100,00,00

595.092,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 596.875,00592.601,97 99,7-1.783,00

2.000,0020049001 Centri za socialno delo 2.000,00347,19 100,00,00

2.000,00109008 Izvrševanje dela v splošno korist 2.000,00347,19 100,00,00
2.000,004119 Drugi transferi posameznikom 2.000,00347,19 100,00,00

65.600,0020049002 Socialno varstvo invalidov 65.600,0066.189,61 100,00,00

65.600,00101201         Družinski pomočnik                                                              65.600,0066.189,61 100,00,00
65.600,004119 Drugi transferi posameznikom 65.600,0066.189,61 100,00,00

474.192,0020049003 Socialno varstvo starih 474.192,00476.264,85 100,00,00

126.192,00101101         Pomoč na domu                                                                   126.192,00128.294,01 100,00,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00224,64 ---0,00

126.192,004119 Drugi transferi posameznikom 126.192,00128.069,37 100,00,00
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348.000,00101202         Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih                              348.000,00347.970,84 100,00,00
348.000,004119 Drugi transferi posameznikom 348.000,00347.970,84 100,00,00

22.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 23.892,0018.481,32 92,1-1.892,00

3.000,00109002         Pogrebni stroški                                                                3.000,002.616,24 100,00,00
3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,002.616,24 100,00,00

19.000,00109004         Druge socialne storitve                                                         20.892,0015.865,08 90,9-1.892,00
1.762,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.298,001.759,99 53,4-1.536,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 271,000,00 0,0-271,00

7.383,004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.383,004.360,15 100,00,00

6.855,004119 Drugi transferi posameznikom 6.855,004.888,96 100,00,00

3.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.085,004.855,98 97,2-85,00

31.300,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 31.191,0031.319,00 100,4109,00

17.000,00109001         Območno združenje RK Slov. Konjice                                              17.491,0017.721,00 97,2-491,00
17.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.491,0017.721,00 97,2-491,00

14.300,00109003         Dotacije humanitarnim društvom                                                  13.700,0013.598,00 104,4600,00
14.300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.700,0013.598,00 104,4600,00

85.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 63.000,0069.081,32 134,922.000,00

85.000,002201 Servisiranje javnega dolga 63.000,0069.081,32 134,922.000,00

85.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 63.000,0069.081,32 134,922.000,00

85.000,00016031         Obresti                                                                         63.000,0069.081,32 134,922.000,00
85.000,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 63.000,0069.081,32 134,922.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - Občinska uprava

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

150.519,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 209.151,00132.959,00 72,0-58.632,00

130.519,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 189.151,00132.959,00 69,0-58.632,00

130.519,0023029001 Rezerva občine 130.423,00132.959,00 100,196,00

121.110,00109031         Rezervni sklad                                                                  121.029,00123.598,00 100,181,00
121.110,004091 Proračunska rezerva 121.029,00123.598,00 100,181,00

9.409,00109033 Druge rezerve 9.394,009.361,00 100,215,00
9.409,004092 Druge rezerve 9.394,009.361,00 100,215,00

0,0023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 58.728,000,00 0,0-58.728,00

0,00109032 Sanacija naravnih nesreč -  sredstva državne rezerve 58.728,000,00 0,0-58.728,00
0,004091 Proračunska rezerva 58.728,000,00 0,0-58.728,00

20.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 20.000,000,00 100,00,00

20.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 20.000,000,00 100,00,00

20.000,00016061         Splošna proračunska rezervacija                                                 20.000,000,00 100,00,00
20.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 20.000,000,00 100,00,00

Stran: 29 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001 - Skupna občinska uprava treh občin

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

4001 Skupna občinska uprava treh občin 58.000,0061.000,0055.609,14 95,1-3.000,00

58.000,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 61.000,0055.609,14 95,1-3.000,00

58.000,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 61.000,0055.609,14 95,1-3.000,00

58.000,0006019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim 
organom in službam

61.000,0055.609,14 95,1-3.000,00

58.000,00011150 Skupna občinska uprava treh občin 61.000,0055.609,14 95,1-3.000,00
45.309,004000 Plače in dodatki 47.965,0043.868,17 94,5-2.656,00

831,004001 Regres za letni dopust 830,001.384,00 100,11,00

1.698,004002 Povračila in nadomestila 1.570,001.610,76 108,2128,00

100,004004 Sredstva za nadurno delo 52,00217,10 192,348,00

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 289,000,00 0,0-289,00

4.019,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.200,003.901,52 95,7-181,00

3.219,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.362,003.125,61 95,8-143,00

27,004012 Prispevek za zaposlovanje 29,0026,43 93,1-2,00

45,004013 Prispevek za starševsko varstvo 47,0044,09 95,7-2,00

179,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 386,00638,94 46,4-207,00

490,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---490,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,0056,22 ---0,00

400,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 513,00565,81 78,0-113,00

200,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 ---200,00

400,004024 Izdatki za službena potovanja 77,0058,49 519,5323,00

200,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---200,00

500,004029 Drugi operativni odhodki 56,00112,00 892,9444,00

0,004202 Nakup opreme 1.241,000,00 0,0-1.241,00

383,004207 Nakup nematerialnega premoženja 383,000,00 100,00,00

Stran: 30 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001 - KS Bezina

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5001 KS Bezina 31.200,0037.300,0059.175,24 83,7-6.100,00

21.200,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.300,0045.702,20 95,1-1.100,00

21.200,001302 Cestni promet in infrastruktura 22.300,0045.702,20 95,1-1.100,00

21.200,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.852,000,00 436,916.348,00

21.200,00045115         KS Bezina - modernizacija  in preplastitev cest 4.852,000,00 436,916.348,00
21.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.852,000,00 436,916.348,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 17.448,0045.702,20 0,0-17.448,00

0,00064012 KS Bezina - JR 17.448,0045.702,20 0,0-17.448,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.514,000,00 0,0-2.514,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,00960,00 ---0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.934,0038.796,44 0,0-14.934,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,005.945,76 ---0,00

10.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 15.000,0013.473,04 66,7-5.000,00

10.000,001603 Komunalna dejavnost 15.000,0013.473,04 66,7-5.000,00

10.000,0016039001 Oskrba z vodo 15.000,0013.473,04 66,7-5.000,00

10.000,00063008 Vodovod Bezina 15.000,0013.473,04 66,7-5.000,00
5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.010,003.828,71 50,0-5.010,00

0,004021 Posebni material in storitve 252,000,00 0,0-252,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 426,00560,17 0,0-426,00

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.312,009.084,16 116,0688,00

Stran: 31 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003 - KS Dobrova - Gabrovlje

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5003 KS Dobrova - Gabrovlje 23.600,0012.100,0021.775,34 195,011.500,00

23.600,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.100,0021.775,34 195,011.500,00

23.600,001302 Cestni promet in infrastruktura 12.100,0021.775,34 195,011.500,00

23.600,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.100,0021.775,34 195,011.500,00

23.600,00045117         KS Dobrava - Gabrovlje - modernizacija  in preplastitev cest 12.100,0021.775,34 195,011.500,00
23.600,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.100,0021.775,34 195,011.500,00

Stran: 32 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004 - KS Draža vas

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5004 KS Draža vas 17.900,0013.400,0021.996,45 133,64.500,00

15.900,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.847,0020.064,45 146,65.053,00

15.900,001302 Cestni promet in infrastruktura 10.847,0020.064,45 146,65.053,00

15.900,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 10.847,0012.090,45 146,65.053,00

15.900,00045118         KS Draža vas - modernizacija  in preplastitev cest 10.847,0012.090,45 146,65.053,00
15.900,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.847,0011.790,45 146,65.053,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00300,00 ---0,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 0,007.974,00 ---0,00

0,00064013 KS Draža vas - JR 0,007.974,00 ---0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,007.974,00 ---0,00

2.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.553,001.932,00 78,3-553,00

2.000,001803 Programi v kulturi 2.553,001.932,00 78,3-553,00

2.000,0018039005 Drugi programi v kulturi 2.553,001.932,00 78,3-553,00

2.000,00084015 Dom krajanov Draža vas 2.553,001.932,00 78,3-553,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 2.013,000,00 0,0-2.013,00

2.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 540,001.932,00 370,41.460,00

Stran: 33 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005 - KS Jernej

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5005 KS Jernej 40.900,0043.000,0050.975,96 95,1-2.100,00

22.900,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 25.250,0036.019,13 90,7-2.350,00

22.900,001302 Cestni promet in infrastruktura 25.250,0036.019,13 90,7-2.350,00

22.900,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 25.250,0030.931,13 90,7-2.350,00

22.900,00045119         KS Jernej - modernizacija  in preplastitev cest 25.250,0030.931,13 90,7-2.350,00
22.900,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.250,0030.416,84 90,7-2.350,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00514,29 ---0,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 0,005.088,00 ---0,00

0,00064008 KS Jernej JR 0,005.088,00 ---0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,005.088,00 ---0,00

18.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.750,0014.956,83 101,4250,00

18.000,001803 Programi v kulturi 17.750,0014.956,83 101,4250,00

18.000,0018039005 Drugi programi v kulturi 17.750,0014.956,83 101,4250,00

18.000,00084007         Dom krajanov Sv. Jernej                                                         17.750,0014.956,83 101,4250,00
0,004202 Nakup opreme 13.981,000,00 0,0-13.981,00

18.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.769,0014.956,83 477,614.231,00

Stran: 34 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006 - KS Konjiška vas

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5006 KS Konjiška vas 24.400,0015.090,0030.114,89 161,79.310,00

24.400,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.600,0027.114,89 938,521.800,00

24.400,001302 Cestni promet in infrastruktura 2.600,0027.114,89 938,521.800,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,0027.114,89 ---0,00

0,00045120         KS Konjiška vas - modernizacija  in preplastitev cest 0,0027.114,89 ---0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0027.114,89 ---0,00

24.400,0013029004 Cestna razsvetljava 2.600,000,00 938,521.800,00

24.400,00064016 KS Konjiška vas - JR 2.600,000,00 938,521.800,00
24.400,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.600,000,00 938,521.800,00

0,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.490,003.000,00 0,0-12.490,00

0,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.500,000,00 0,0-7.500,00

0,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 7.500,000,00 0,0-7.500,00

0,00082040 Kapela Konjiška vas 7.500,000,00 0,0-7.500,00
0,004202 Nakup opreme 1.000,000,00 0,0-1.000,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.500,000,00 0,0-6.500,00

0,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.990,003.000,00 0,0-4.990,00

0,0018059001 Programi športa 4.990,003.000,00 0,0-4.990,00

0,00081035         KS Konjiška vas - športni objekt                                                4.990,003.000,00 0,0-4.990,00
0,004202 Nakup opreme 200,000,00 0,0-200,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.790,003.000,00 0,0-4.790,00

Stran: 35 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007 - KS Loče

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5007 KS Loče 72.800,0076.604,0076.034,01 95,0-3.804,00

72.800,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 76.604,0076.034,01 95,0-3.804,00

72.800,001302 Cestni promet in infrastruktura 76.604,0076.034,01 95,0-3.804,00

72.800,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 76.604,0075.400,00 95,0-3.804,00

72.800,00045121         KS Loče - modernizacija  in preplastitev cest 76.604,0075.400,00 95,0-3.804,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.307,000,00 0,0-3.307,00

72.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 73.297,0073.730,80 98,5-1.097,00

600,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,001.669,20 ---600,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 0,00634,01 ---0,00

0,00064005 KS Loče - JR 0,00634,01 ---0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00634,01 ---0,00

Stran: 36 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008 - KS Polene

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5008 KS Polene 11.500,0012.100,0012.799,66 95,0-600,00

11.500,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.100,0012.799,66 95,0-600,00

11.500,001302 Cestni promet in infrastruktura 12.100,0012.799,66 95,0-600,00

11.500,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.100,0012.799,66 95,0-600,00

11.500,00045122         KS Polene - modernizacija  in preplastitev cest 12.100,0012.799,66 95,0-600,00
11.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.100,0012.799,66 95,0-600,00

Stran: 37 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5009 - KS Slovenske Konjice

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5009 KS Slovenske Konjice 145.628,0092.499,00106.506,21 157,453.129,00

145.628,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 92.499,00106.506,21 157,453.129,00

145.628,001302 Cestni promet in infrastruktura 92.499,00106.506,21 157,453.129,00

133.628,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 69.203,0073.864,81 193,164.425,00

133.628,00045123         KS Slov. Konjice - modernizacija  in preplastitev cest 69.203,0073.864,81 193,164.425,00
59.011,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.560,000,00 132,414.451,00

74.617,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.643,0073.864,81 302,849.974,00

12.000,0013029004 Cestna razsvetljava 23.296,0032.641,40 51,5-11.296,00

12.000,00064004 KS Slov. Konjice - JR 23.296,0032.641,40 51,5-11.296,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.503,0020.959,60 0,0-11.503,00

12.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.793,0011.681,80 101,8207,00

Stran: 38 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5010 - KS Sojek - Kamna gora

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5010 KS Sojek - Kamna gora 12.000,0012.600,009.529,00 95,2-600,00

12.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.600,009.529,00 95,2-600,00

12.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 12.600,009.529,00 95,2-600,00

12.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 12.600,009.529,00 95,2-600,00

12.000,00045124         KS Sojek - Kamna gora - modernizacija  in preplastitev cest 12.600,009.529,00 95,2-600,00
12.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.600,009.529,00 95,2-600,00

Stran: 39 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5012 - KS Špitalič

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5012 KS Špitalič 0,005.000,0043.174,73 0,0-5.000,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.000,0043.174,73 0,0-5.000,00

0,001302 Cestni promet in infrastruktura 5.000,0043.174,73 0,0-5.000,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.000,0043.174,73 0,0-5.000,00

0,00045126         KS Špitalič - modernizacija  in preplastitev cest 5.000,0043.174,73 0,0-5.000,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,0043.174,73 0,0-5.000,00

Stran: 40 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5013 - KS Tepanje

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5013 KS Tepanje 76.808,0033.200,0027.680,18 231,443.608,00

76.808,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 33.200,0027.680,18 231,443.608,00

76.808,001302 Cestni promet in infrastruktura 33.200,0027.680,18 231,443.608,00

76.808,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 33.200,0023.734,46 231,443.608,00

76.808,00045127         KS Tepanje - modernizacija  in preplastitev cest 33.200,0023.734,46 231,443.608,00
45.308,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.200,000,00 187,221.108,00

31.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.632,0023.734,46 559,325.868,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.368,000,00 0,0-3.368,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 0,003.945,72 ---0,00

0,00064011 KS Tepanje - JR 0,003.945,72 ---0,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,003.945,72 ---0,00

Stran: 41 od 46



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5014 - KS Zbelovo

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5014 KS Zbelovo 40.622,0038.500,0030.881,29 105,52.122,00

40.622,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 38.500,0030.881,29 105,52.122,00

40.622,001302 Cestni promet in infrastruktura 38.500,0030.881,29 105,52.122,00

35.622,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 33.500,0025.813,87 106,32.122,00

35.622,00045128         KS Zbelovo - modernizacija  in preplastitev cest 33.500,0025.813,87 106,32.122,00
35.622,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 33.500,0024.973,87 106,32.122,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00840,00 ---0,00

5.000,0013029004 Cestna razsvetljava 5.000,005.067,42 100,00,00

5.000,00064007 KS Zbelovo - JR 5.000,005.067,42 100,00,00
5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,005.067,42 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5015 - KS Zeče

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5015 KS Zeče 22.800,0024.000,0038.116,30 95,0-1.200,00

22.800,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 24.000,0038.116,30 95,0-1.200,00

22.800,001302 Cestni promet in infrastruktura 24.000,0038.116,30 95,0-1.200,00

19.800,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 21.000,0038.116,30 94,3-1.200,00

19.800,00045129         KS Zeče - modernizacija  in preplastitev cest 21.000,0038.116,30 94,3-1.200,00
19.800,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.000,0037.666,30 94,3-1.200,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00450,00 ---0,00

3.000,0013029004 Cestna razsvetljava 3.000,000,00 100,00,00

3.000,00064015 KS Zeče - JR 3.000,000,00 100,00,00
3.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,000,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5016 - KS Žiče

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5016 KS Žiče 20.000,0032.318,0017.534,50 61,9-12.318,00

17.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.096,006.398,50 168,46.904,00

17.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 10.096,006.398,50 168,46.904,00

17.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 9.696,003.404,20 175,37.304,00

17.000,00045130         KS Žiče - modernizacija  in preplastitev cest 9.696,003.404,20 175,37.304,00
17.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.696,003.404,20 175,37.304,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 400,002.994,30 0,0-400,00

0,00064010 KS Žiče - JR 400,002.994,30 0,0-400,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,002.994,30 ---0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400,000,00 0,0-400,00

3.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0,000,00 ---3.000,00

3.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0,000,00 ---3.000,00

3.000,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 0,000,00 ---3.000,00

3.000,00052008 KS Žiče - kanalizacija 0,000,00 ---3.000,00
3.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---3.000,00

0,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 22.222,0011.136,00 0,0-22.222,00

0,001803 Programi v kulturi 22.222,0011.136,00 0,0-22.222,00

0,0018039005 Drugi programi v kulturi 22.222,0011.136,00 0,0-22.222,00

0,00084014 Dom krajanov Žiče 22.222,0011.136,00 0,0-22.222,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.222,0011.136,00 0,0-22.222,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5017 - Vse KS

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

5017 Vse KS 348.809,00382.983,00352.723,44 91,1-34.174,00

103.407,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 112.358,00134.616,09 92,0-8.951,00

103.407,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 112.358,00134.616,09 92,0-8.951,00

103.407,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 112.358,00134.616,09 92,0-8.951,00

103.407,00011161         Funkcionalno poslovanje KS                                                      112.358,00134.616,09 92,0-8.951,00
26.885,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 36.385,0031.865,38 73,9-9.500,00

15.560,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16.000,0020.704,38 97,3-440,00

600,004023 Prevozni stroški in storitve 600,00445,63 100,00,00

20.657,004025 Tekoče vzdrževanje 14.961,0036.484,74 138,15.696,00

0,004027 Kazni in odškodnine 605,000,00 0,0-605,00

19.425,004029 Drugi operativni odhodki 18.275,0019.596,73 106,31.150,00

5.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.500,005.240,00 52,6-4.500,00

15.280,004133 Tekoči transferi v javne zavode 15.280,0015.276,00 100,00,00

0,004202 Nakup opreme 752,005.003,23 0,0-752,00

245.402,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 270.625,00218.107,35 90,7-25.223,00

245.402,001302 Cestni promet in infrastruktura 270.625,00218.107,35 90,7-25.223,00

245.402,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 270.625,00218.107,35 90,7-25.223,00

245.402,00045101         Vzdrževanje javnih poti                                                         270.625,00218.107,35 90,7-25.223,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.676,24 ---0,00

245.402,004025 Tekoče vzdrževanje 270.625,00207.225,44 90,7-25.223,00

0,004027 Kazni in odškodnine 0,005.205,67 ---0,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000 - Občinska uprava

117 - REZR2012
Realizacija 2012

135 - REB2013_2
Rebalans 2013

136 - PP2014
Plan 2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

4000 Občinska uprava 448.500,00392.780,00355.374,66 114,255.720,00

448.500,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 392.780,00355.374,66 114,255.720,00

448.500,002201 Servisiranje javnega dolga 392.780,00355.374,66 114,255.720,00

448.500,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 392.780,00355.374,66 114,255.720,00

448.500,00220100         Odplačilo kreditov                                                              392.780,00355.374,66 114,255.720,00
448.500,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 392.780,00355.374,66 114,255.720,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2014 - 2017

(27. seja - 19.12.2013)

Proračun občine Slovenske Konjice

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

4000 Občinska uprava 19.658.466 4.345.871 7.890.033 1.580.903 200.000 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 530.327 81.000 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 530.327 81.000 0 0 0 0

06039001 Administracija občinske uprave 5.086 1.000 0 0 0 0

OB114-11-0013 Oprema za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 5.086 1.000 0 0 0 031.12.201401.12.20106.086

5.086 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 525.241 80.000 0 0 0 0

OB114-07-0001 Osnovna sredstva in nakup opreme 525.241 80.000 0 0 0 031.12.201401.01.2005605.241

525.241 80.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 427.807 44.200 0 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 427.807 44.200 0 0 0 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.409 1.200 0 0 0 0

OB114-07-0086 Oprema za zaščito in reševanje 23.409 1.200 0 0 0 031.12.201401.01.200724.609

23.409 1.200 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 404.398 43.000 0 0 0 0

OB114-07-0002 Gasilska oprema in investicijsko vzdrževanje 404.398 43.000 0 0 0 031.12.201401.01.2005447.398

404.398 43.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 173.919 59.469 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 173.919 59.469 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 0 21.000 0 0 0 0

OB114-13-0009 PRP 2014-2020 0 21.000 0 0 0 031.12.202001.01.201421.000

0 21.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 0 152.919 59.469 0 0 0

OB114-13-0004 Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Škalce 0 152.919 59.469 0 0 031.12.201515.04.2013212.388

0 127.432 49.499 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

0 25.487 9.970 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 8Občina Slovenske Konjice - Sprejeti proračun



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 52.021 36.100 0 0 0 0

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 52.021 36.100 0 0 0 0

12079001 Oskrba s toplotno energijo 52.021 36.100 0 0 0 0

OB114-11-0008 Toplovodi - inv. vzdrževanje 52.021 36.100 0 0 0 031.12.201401.01.201188.121

52.021 36.100 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.052.130 349.099 100.000 87.000 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.052.130 349.099 100.000 87.000 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 87.334 5.000 0 0 0 0

OB114-08-0006 Varnostne ograje 87.334 5.000 0 0 0 031.12.201401.01.200792.334

87.334 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 111.416 28.099 100.000 87.000 0 0

OB114-12-0012 Rekonstrukcija ceste Perovec - Brezje 91.070 15.099 0 0 0 031.12.201401.01.2013106.169

71.788 6.672 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

19.282 8.427 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-13-0007 Kolesarska pot Loče-Zbelovo, 1. etapa 20.346 13.000 100.000 87.000 0 031.12.201618.07.2013220.346

20.346 13.000 100.000 87.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 853.380 316.000 0 0 0 0

OB114-09-0014 Krožišče Tepanje 0 16.000 0 0 0 031.12.201401.01.201116.000

0 16.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-11-0019 Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica 853.380 300.000 0 0 0 031.12.201401.01.20121.153.380

853.380 300.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.781.879 1.102.873 1.022.032 0 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 7.781.879 1.102.873 1.022.032 0 0 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 278.500 184.873 100.399 0 0 0

OB114-10-0009 Inv. vzdrževanje GJI - odpadki 57.161 30.000 0 0 0 031.12.201417.11.201087.161

57.161 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-12-0003 Zapiranje odlagališča na CERO SK 121.339 54.873 0 0 0 031.12.201409.10.2012176.212

121.339 54.873 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-12-0019 CERO Slov. Bistrica 100.000 100.000 100.399 0 0 031.12.201501.01.2013300.399

100.000 100.000 100.399 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 7.503.378 918.000 921.633 0 0 0

OB114-07-0035 Projekt Očistimo reko Dravinjo 415.647 0 0 0 0 031.12.200901.01.2007415.647

415.647 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB114-09-0016 Odvajanje in čiščenje odpadne vode - Slov. Konjice 7.006.658 733.000 921.633 0 0 031.12.201501.01.20108.661.291

5.674.452 174.421 713.318 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

1.332.206 558.579 208.315 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-10-0010 Inv. vzdrževanje GJI - odvajanje odpadnih voda 30.343 30.000 0 0 0 031.12.201401.01.201160.343

30.343 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-10-0011 Inv. vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda 9.480 20.000 0 0 0 031.12.201417.11.201029.480

9.480 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-10-0017 Izg. sekundarne kanalizacije v aglomeraciji 9800 41.250 105.000 0 0 0 031.12.201401.01.2011146.250

41.250 105.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-13-0010 Male čistilne naprave (kohezija) 0 30.000 0 0 0 031.12.201501.01.201430.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.118.550 953.689 6.200.145 1.480.477 200.000 0

1603 Komunalna dejavnost 570.620 194.689 5.778.945 1.280.477 0 0

16039001 Oskrba z vodo 508.201 135.545 5.641.445 1.182.137 0 0

OB114-10-0003 Izgradnja vodovodnega sistema v občini 317.199 5.000 5.641.445 1.182.137 0 031.12.201601.01.20117.145.781

0 0 5.071.549 1.063.923 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

317.199 5.000 569.896 118.214 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-10-0008 Inv. vzdrževanje GJI - vodooskrba 191.001 130.545 0 0 0 031.12.201417.11.2010321.546

191.001 130.545 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 62.420 42.900 45.000 5.840 0 0

OB114-11-0020 Mrliška vežica Špitalič 62.420 42.900 45.000 5.840 0 031.12.201601.01.2012156.160

62.420 42.900 45.000 5.840 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 0 16.244 92.500 92.500 0 0

OB114-13-0006 Ureditev javnih površin Stare tržnice 0 11.244 92.500 92.500 0 031.12.201605.06.2013196.244

0 11.244 92.500 92.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-13-0012 Izvedba lamelne fasade na FL Slov. Konjice 0 5.000 0 0 0 031.12.201401.01.20145.000

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.267.086 271.000 210.000 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 925.413 210.000 210.000 0 0 0

OB114-07-0039 Pridobitev stanovanj 925.413 210.000 210.000 0 0 031.12.201501.01.20051.345.413

925.413 210.000 210.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 341.673 61.000 0 0 0 0

OB114-09-0042 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov 341.673 61.000 0 0 0 031.12.201401.01.2009402.673

341.673 61.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2014 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Po L. 2017
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projekta*
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 3.280.844 488.000 211.200 200.000 200.000 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 787.411 188.000 211.200 200.000 200.000 0

OB114-07-0044 Opremljanje stavbnega zemljišča - PUP Vešenik 362.777 16.300 3.700 0 0 031.12.201501.01.2004382.777

362.777 16.300 3.700 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-07-0045 Opremljanje stavbnega zemljišča - LN Kostroj 395.391 21.500 3.500 0 0 031.12.201501.01.2005420.391

78.578 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

316.813 21.500 3.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-09-0021 LN Livada 29.242 83.200 104.000 0 0 031.12.201501.01.2009216.442

29.242 83.200 104.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-13-0011 Komunalna ureditev OC Konus 0 67.000 100.000 200.000 200.000 031.12.201701.01.2014567.000

0 67.000 100.000 200.000 200.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 2.493.433 300.000 0 0 0 0

OB114-07-0040 Nakup zemljišč 2.493.433 300.000 0 0 0 031.12.201401.01.20062.793.433

2.493.433 300.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.610.098 1.264.172 125.136 13.426 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.948.751 988.500 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.948.751 988.500 0 0 0 0

OB114-07-0070 Žička kartuzija 883.294 13.500 0 0 0 031.12.201401.01.2005896.794

414.580 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

468.714 13.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-11-0002 Trebnik 489.196 10.000 0 0 0 031.12.201401.01.2011499.196

9.690 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

479.506 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-12-0002 Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B 576.261 965.000 0 0 0 031.12.201408.10.20121.541.261

477.839 807.500 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

82.397 140.328 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

16.025 17.172 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 287.326 124.112 0 0 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 287.326 124.112 0 0 0 0

OB114-07-0074 Knjige 185.326 27.500 0 0 0 031.12.201401.01.2007212.826

185.326 27.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-13-0002 Energetska sanacija stavbe Splošna knjižnica 102.000 96.612 0 0 0 031.12.201411.03.2013198.612

68.521 51.467 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

33.479 45.145 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 374.021 151.560 125.136 13.426 0 0

18059001 Programi športa 374.021 151.560 125.136 13.426 0 0

OB114-07-0058 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 173.599 87.000 0 0 0 031.12.201401.01.2007260.599

173.599 87.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-09-0032 Večnamensko igrišče KS Vešenik - Brdo 151.118 18.000 18.000 13.426 0 031.12.201601.01.2010200.544

21.360 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

103.458 18.000 18.000 13.426 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

26.300 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB114-10-0012 Večnamenski objekt v KS Sp. Grušovje 49.304 46.560 107.136 0 0 031.12.201517.11.2009203.000

49.304 46.560 107.136 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 2.085.655 340.819 383.251 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 253.674 30.000 0 0 0 0

19029001 Vrtci 253.674 30.000 0 0 0 0

OB114-07-0101 Vrtec - amortizacija in inv. vzdrževanje 253.674 30.000 0 0 0 031.12.201401.01.2007283.674

253.674 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.831.981 310.819 383.251 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 426.570 155.993 240.231 0 0 0

OB114-07-0102 OŠ - amortizacija in inv. vzdrževanje 377.887 10.000 0 0 0 031.12.201401.01.2007387.887

377.887 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-13-0003 Energetska sanacija stavbe OŠ Pod goro 45.683 121.993 44.453 0 0 031.12.201511.03.2013212.129

27.833 84.995 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

17.850 36.998 44.453 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB114-13-0005 Energetska sanacija stavbe OŠ Loče 3.000 24.000 195.778 0 0 031.12.201524.04.2013222.778

0 0 99.074 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva

3.000 24.000 96.704 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 1.405.411 154.826 143.020 0 0 0

OB114-07-0081 Gimnazija Slov. Konjice 1.405.411 154.826 143.020 0 0 001.11.201501.12.20041.703.257

1.405.411 154.826 143.020 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4001 Skupna občinska uprava treh občin 18.396 383 0 0 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.396 383 0 0 0 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 18.396 383 0 0 0 0

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 18.396 383 0 0 0 0

OB114-07-0085 Oprema za skupno občinsko upravo treh občin 18.396 383 0 0 0 031.12.201401.01.200818.779

18.396 383 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

5001 KS Bezina 13.396 5.000 0 0 0 0

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.396 5.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 13.396 5.000 0 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 13.396 5.000 0 0 0 0

OB114-11-0007 Vodovod KS Bezina - inv. vzdrževanje 13.396 5.000 0 0 0 031.12.201401.01.201118.396

13.396 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

5004 KS Draža vas 25.176 2.000 0 0 0 0

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 25.176 2.000 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 25.176 2.000 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 25.176 2.000 0 0 0 0

OB114-10-0002 Dom krajanov Draža vas 25.176 2.000 0 0 0 031.12.201421.04.201027.176

25.176 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

5005 KS Jernej 149.147 18.000 0 0 0 0

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 149.147 18.000 0 0 0 0

1803 Programi v kulturi 149.147 18.000 0 0 0 0

18039005 Drugi programi v kulturi 149.147 18.000 0 0 0 0

OB114-07-0071 Dom krajanov Sv. Jernej 149.147 18.000 0 0 0 031.12.201401.01.2004167.147

149.147 18.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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5006 KS Konjiška vas 2.600 24.400 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.600 24.400 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.600 24.400 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 2.600 24.400 0 0 0 0

OB114-12-0022 KS Konjiška vas - JR 2.600 24.400 0 0 0 031.12.201401.01.201327.000

2.600 24.400 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

5009 KS Slovenske Konjice 190.078 12.000 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 190.078 12.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 190.078 12.000 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 190.078 12.000 0 0 0 0

OB114-07-0115 KS Slov. Konjice - JR 190.078 12.000 0 0 0 031.12.201401.01.2007202.078

190.078 12.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

5014 KS Zbelovo 14.900 5.000 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 14.900 5.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 14.900 5.000 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 14.900 5.000 0 0 0 0

OB114-07-0118 KS Zbelovo - JR 14.900 5.000 0 0 0 031.12.201401.01.200719.900

14.900 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

5015 KS Zeče 3.000 3.000 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.000 3.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.000 3.000 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 3.000 3.000 0 0 0 0

OB114-12-0014 KS Zeče - JR 3.000 3.000 0 0 0 031.12.201401.01.20136.000

3.000 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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5016 KS Žiče 22.058 3.000 0 0 0 0

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 22.058 3.000 0 0 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 22.058 3.000 0 0 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 22.058 3.000 0 0 0 0

OB114-07-0110 KS Žiče - kanalizacija 22.058 3.000 0 0 0 031.12.201401.01.200728.058

22.058 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

5017 Vse KS 1.671.565 462.758 13.000 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.671.565 462.758 13.000 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.671.565 462.758 13.000 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.671.565 462.758 13.000 0 0 0

OB114-09-0036 KS - modernizacija in preplastitev cest 1.671.565 462.758 13.000 0 0 031.12.201501.01.20102.147.323

1.671.565 462.758 13.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

21.768.781 4.881.412 7.903.033 1.580.903 200.000 0Skupaj NRP:

26.300 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

14.815.442 3.488.597 1.969.593 516.980 200.000 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

668.703 147.000 0 0 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

6.258.335 1.245.815 5.933.440 1.063.923 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

21.768.781 4.881.412 7.903.033 1.580.903 200.000 0Skupaj PV - Proračunski viri
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 9.484.737 EUR 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 8.074.037 EUR 

V tej skupini se izkazuje dohodnina - občinski vir. Dohodnina je v skladu z zakonom prihodek državnega 
proračuna, ki se za financiranje obveznih nalog - primerne porabe odstopa občinam. Na osnovi 6. člena 
ZFO (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) pripada občinam 54% dohodnine vplačane v predpreteklem 
letu, povečane za inflacijo.  Dohodnina je edini vir za financiranje primerne porabe. Občina prejema 
odstopljeno dohodnino iz državnega proračuna   tedensko v enakih deležih. Za leto 2014 je predvideno 
minimalno zvišanje dohodnine za 0,1% .To je najpomembnejši vir proračunskih prihodkov; delež znaša 
65,4%. 
 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 816.800 EUR 

V tej skupini so: davki na nepremičnine in premičnini, davki na dediščine in darila, davki na promet 
nepremičnin in na finančno premoženje. Med davki na nepremičnine je najpomembnejše nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Prihodek je planiran na osnovi baze podatkov zavezancev in  
vrednosti točke . 
Davki  na dediščine in darila so vir, na katerega občina nima vpliva, ocenjeni  so v enakem obsegu kot 
za leto 2013. 
Pri davku na promet nepremičnin  je planirano, da bo promet z nepremičninami  nekoliko višji  kot v letu 
2013. Delež celotne skupine znaša 6,6%. 
 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 593.900 EUR 

V tej skupini so takse in pristojbine, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave 
oziroma odškodnino. To so: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in 
odlaganja odpadkov, občinska taksa za vodo oskrbo, turistična taksa, komunalne takse, pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest. V to skupino sodijo tudi  davki na posebne storitve - davek na dobitke od iger 
na srečo. 
Višina prihodkov ostaja na ravni leta 2013,  delež znaša 4,8% 
 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.061.233 EUR 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 736.500 EUR 

V tej skupini se izkazujejo prihodki od obresti prihodki od premoženja;  med slednjimi so najpomembnejše 
najemnine za stanovanja in poslovne prostore,  najemnina gospodarsko javno  infrastrukturo. Celotna 
skupina prihodkov se zvišuje za  1,3%, (višja je le najemnina za GJI);  delež znaša 5,9%.  
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711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 6.000 EUR 

V tej skupini so upravne takse, ki jih občani za določena upravna dejanja plačajo na osnovi Zakona o 
upravnih taksah, in sicer po tarifni  številki 1-10, tar. št. 37,  tar. št. 96.a -98 in tar. št. 28.-34. Za leto 
2014 niso predvidene spremembe upravnih taks;  delež znaša 0,05%.  
 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 29.500 EUR 

V tej skupini se izkazujejo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Tudi to 
je skromnejša skupina proračunskih prihodkov, predvidena je višja izterjava glob za 7%;  delež znaša 
0,2%. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 135.500 EUR 

V tej skupini se izkazujejo prihodki od prodaje blaga in storitev in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, če 
občina predhodno odkupi zemljišča ter komunalno uredi ter predvidi za prodajo.   Za leto 2014 so v načrt 
prodaje ponovno vključena stavbna zemljišča, ki jih v preteklih letih zaradi razmer na nepremičninskem 
trgu nismo uspeli prodati, zato se prihodki  zvišujejo za 300%, delež znaša 1,1%. 
 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 153.733 EUR 

V tej skupini je najpomembnejši komunalni prispevek, ki je planiran v višini 85.000 EUR, sem pa sodijo še 
prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (doplačila za domsko 
oskrbo, prispevek za družinskega pomočnika)  in investicijskega značaja ter drugi izredni nedavčni 
prihodki.  Prihodki se glede na leto 2013 zvišujejo za  2%;   delež znaša 1,2%.  
 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 142.000 EUR 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 2.000 EUR 

V tej skupini se izkazuje prihodki od prodaje zgradb in stanovanj ter drugih osnovnih sredstev. Za leto 
2014 so prihodki minimalni (prodaja stanovanj ni predvidena, ker zadnja leta ni bilo  kupcev, ostanejo 
 samo obročna odplačila stanovanj odkupljenih po stanovanjskem zakonu, ki se v letu 2014 
zaključijo);  delež znaša 0,02%. 
 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 140.000 EUR 

V tej skupini za leto 2014 načrtujemo prodajo stavbnih zemljišč za obvoznico Slov. Konjice-Oplotnica in 
manjših parcel - funkcionalnih zemljišč;  delež znaša 1,1%. 
 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 3.000 EUR 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 3.000 EUR 
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V tej skupini so za leto 2014  predvidene donacije, ki jih bodo prejele krajevne skupnosti;  delež znaša le 
0,02%. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.659.030 EUR 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 279.829 EUR 

V tej skupini se izkazujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in za investicije, 
prejeta sredstva iz občinskih proračunov, iz javnih skladov in javnih agencij.  Med transfernimi prihodki so 
najpomembnejša prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer načrtujemo 202.163 EUR za 
investicije; za tekočo porabo 52.666 EUR  (refundacija za skupno občinsko upravo ter za družinskega 
pomočnika).  
V tej skupini imamo še predvidena sredstva iz občinskih proračunov 25.000 EUR za tekočo 
porabo (refundacija sredstev za skupno občinsko upravo).  
Za leto 2014 se ta skupina  prihodkov znižuje za 74,7%; razlog je napovedano znižanje sredstev za 
sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO, v letu 2013 pa smo iz državnega proračuna prejeli sredstva za 
večje projekte, ki so zaključeni (obnova Starega trga s parkom, in GOŠO) oz. so bili v pretežnem delu 
zgrajeni (čistilna naprava); delež znaša 2,3%.  
 

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

Vrednost: 1.379.201 EUR 
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za leto 2014 načrtujemo za delno 
rekonstrukcijo dvorca Trebnik - objekt B 807.500 EUR, iz  sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada 
za čistilno napravo 148.258 EUR, za energetsko sanacijo OŠ Pod goro 84.995 EUR, za energetsko 
sanacijo Splošne knjižnice 51.467 EUR; iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske politike - za obnovo 
parne lokomotive 15.694 EUR  (program LEADER) in za komasacijo Škalce 127.432 EUR; iz 
predpristopnih in popristopnih  pomoči EU in za projekt STOP CO2 - za obnovo javne razsvetljave v 
Ločah 143.855 EUR. Prihodki se znižujejo za 64%, ker smo glavnino sredstev za čistilno napravo prejeli v 
letu 2013; delež znaša 11,2%. 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 2.648.815 EUR 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 569.788 EUR 

V tej skupini se izkazujejo plače in dodatki, nadurno delo, regres za letni dopust, povračila stroškov 
prehrane med delom in prevoz na delo, jubilejne nagrade za zaposlene v Občinski upravi in 
Medobčinskem uradu ter za župana. Odhodki so planirani na osnovi števila zaposlenih in na osnovah 
ZUJF-a, Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela  v javnem sektorju ter 
kolektivne pogodbe za javni sektor (medletna uskladitev plač ni planirana); Odhodki se znižujejo za 1,7 
%; delež znaša 4,7%.  
 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 94.580 EUR 

V tej skupini se izkazuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%),  za obvezno 
zdravstveno zavarovanje (6,56%), za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53%), za zaposlovanje 
(0,06%) in za  starševsko varstvo (0,10%) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.  
Prispevki skupaj znašajo 16,1% in se obračunavajo od bruto plač, višina premije pa je odvisna od števila 
let dela v javnem sektorju. Odhodki se znižujejo za 4,8% (znižanje premij dodatnega kolektivnega 
zavarovanja  na osnovi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela  v javnem 
sektorju v I. polletju za 75% in v drugem polletju za 70%),  delež znaša 0,8%. 
 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.748.928 EUR 

V tej skupini se izkazujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, 
voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče 
vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki. Odhodki 
se  znižujejo za 4,8% , več kot tretjina teh sredstev je namenjena tekočemu vzdrževanju cest in javnih 
poti;  delež znaša 14,3%. 
 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 85.000 EUR 

V tej skupini se izkazujejo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Obresti se zvišujejo za 
34,9%, ker bomo pričeli z odplačilom obresti za kredit najet za investicije v letu 2013; delež znaša 0,7%. 
 
 

409 - Rezerve 
Vrednost: 150.519 EUR 

V tej skupini se izkazuje splošna proračunska rezervacija, ki je namenjena za nepredvidene odhodke 
med letom ter proračunska rezerva, ki se na osnovi ZJF oblikuje v višini 1,5% prihodkov za primerno 
porabo. Planirano je tudi oblikovanje rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu. Odhodki se znižujejo 
za 28%, ker smo v letu 2013 prejeli sredstva  državne rezerve za sanacijo plazov, za leto 2014 pa teh 
sredstev ni predvidenih;  delež znaša 1,2%.   
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41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 4.870.175 EUR 

410 - Subvencije 
Vrednost: 102.563 EUR 

V tej skupini se izkazujejo subvencije javnim podjetjem (JKP) in subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom (subvencije v kmetijstvu). Odhodki se znižujejo za 50,4%, ker so bile uveljavljene nove cene 
komunalnih storitev in se posledično znižuje znesek subvencij in znesek za pokrivanje izgube JKP, ki 
pa še vedno predstavlja glavnino zneska. Delež znaša 0,8%. 
 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 3.077.170 EUR 

V tej skupini se izkazujejo družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi 
za zagotavljanje socialne varnosti (enkratna socialna pomoč), nadomestila plač (nadomestila plač za čas 
opravljanja nalog zaščite in reševanja), štipendije in drugi transferi posameznikom. Prav slednji so 
največji - skupaj 3.038.699 EUR, in obsegajo naslednje: regresiranje prevozov v šolo 325.000 EUR, 
doplačila za šolo v naravi 7.000 EUR, denarne nagrade in priznanja 1.492, regresiranje oskrbe v 
domovih 343.500 EUR, subvencioniranje stanarin 115.500 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev 2.033.960 EUR, izplačila družinskemu pomočniku 65.600 EUR drugi 
transferi posameznikom in gospodinjstvom 146.647 EUR. Odhodki se zvišujejo za 2,4%, delež znaša 
25,2%. 
.  
 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 288.143 EUR 

V tej skupini se izkazujejo tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (politične stranke, 
gasilska, kmetijska, turistična, mladinska in  humanitarna društva, OZ RK, itd.). Odhodki se znižujejo za 
1,1%; delež znaša 2,4%. 
 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 1.402.299 EUR 

V tej skupini se izkazujejo tekoči transferi občinam, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
(zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov), tekoči transferi v javne sklade, javne zavode in javne 
agencije ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Največji delež 
predstavljajo tekoči transferi v javne zavode 1.109.199 EUR (sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim, za prispevek delodajalcev, za izdatke za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja). Odhodki se znižujejo  za 0,7%; delež znaša 11,5%.  
 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 4.221.484 EUR 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 4.221.484 EUR 

V tej skupini se izkazujejo nakup in gradnja zgradb in prostorov, nakup opreme in drugih osnovnih 
sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, 
nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring. Največji investiciji sta nadaljevanje  delne rekonstrukcije dvorca Trebnik - objekt B 
965.00 EUR in nadaljevanje gradnje čistilne naprave 733.000 EUR. Investicijski odhodki se znižujejo za 
54,1%; delež znaša 34,5%.  
 
 



 

Stran 11 od 129 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 466.826 EUR 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

Vrednost: 43.000 EUR 
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki.  
V tej skupini se izkazujejo investicijski transferi neprofitnim organizacijam. Odhodki ostajajo na ravni leta 
2013;  delež znaša 0,4%.  
  
 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 423.826 EUR 

V tej skupini se izkazujejo investicijski transferi občinam, investicijski transferi v državni proračun in 
investicijski transferi javnim zavodom; največji delež predstavljajo slednji. Odhodki se znižujejo za 17%; 
delež znaša 3,5%. 
Investicijski odhodki in investicijski transferi skupaj  predstavljajo 38,4% delež. Viri za financiranje 
investicij bodo sredstva EU in državnega proračuna (34%), namenski prihodki za financiranje GJI (25%), 
ostali proračunski prihodki (41%). 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

Ni prometa!
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C - Račun financiranja 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 448.500 EUR 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 448.500 EUR 

V letu 2014 so planirana naslednja odplačila dolgoročnih kreditov:  
• Banka Koper - vodovod   KS Sojek-Kamna gora 2.610 EUR (odplačilo polletno od leta 1995 do leta 

2014) 
• Banka Celje - dolgoročni kredit za investicije v letu 2009  190.000 EUR, (odplačilo  mesečno od leta 

2010 do leta 2019), 
• UniCredit Banka - dolgoročni kredit za investicije  v letu 2010 125.000 EUR (odplačilo mesečno od 

leta 2011 do leta 2020)  
• Banka Koper - kredit, ki smo ga v povezavi s prenosom GJI v letu 2010 prevzeli od JKP 39.223 EUR  

(odplačilo trimesečno od leta 2001  do leta 2015) 
• BKS Bank AG - dolgoročni kredit za investicije v letu 2012 36.667 EUR (odplačilo trimesečno od leta 

2013 do leta 2027) 
• Delavska hranilnica - dolgoročni kredit za investicije v letu 2013 55.000 EUR (odplačilo trimesečno od 

leta 2014 do leta 2023. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 248.206 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski 
svet, župan, podžupan). 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava RS in zakonodaja, ki ureja lokalne skupnosti, političnih strank in lokalnih volitev: 

- zakon o lokalni samoupravi  
- zakon o političnih strankah  
- zakon o lokalnih volitvah  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles Občinskega sveta, 
za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu, za izvedbo lokalnih volitev, za zagotavljanje 
materialnih osnov za delo župana in podžupana. 
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: 
0101 Politični sistem. 
 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 248.206 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: 

- občinskega sveta, 
- župana in podžupanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles Občinskega sveta, 
za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu, za izvedbo lokalnih volitev, za zagotavljanje 
materialnih osnov za delo župana in podžupana. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo sej Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
Zagotavljanje materialnih podlag za delo političnih strank in materialnih pogojev za dejavnost župana in 
podžupana, sodelovanje s pobratenimi mesti ter pokritje stroškov volitev. Kazalniki doseganja 
zastavljenih ciljev so uspešna izpeljava sej in ostalih aktivnosti političnega sistema v celoti, s poudarkom 
na zagotovitvi optimalnih materialnih pogojev in pričakovanih strokovnih podlag.  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
• 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 
• 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 
• 01019003 Dejavnost župana in podžupanov. 
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 90.206 EUR 

Opis podprograma 
Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej 
občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, 
financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- ustava Republike Slovenije 
- zakon o lokalnih volitvah 
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
- zakon o samoprispevku 
- zakon o volilni kampanji 
- zakon o političnih strankah 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o javnih uslužbencih 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo sej Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
Zagotavljanje materialnih podlag za delo političnih strank in materialnih pogojev za dejavnost župana in 
podžupana ter izvedbe volitev. Kazalniki doseganja zastavljenih ciljev so uspešna izpeljava sej in ostalih 
aktivnosti političnega sistema v celoti, s poudarkom na zagotovitvi optimalnih materialnih pogojev in 
pričakovanih strokovnih podlag.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim. 
 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 149.206 EUR 

011101 - Materialni stroški - Občinski svet 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vključujejo materialno tehnična sredstva in storitve potrebne za nemoteno delo Občinskega sveta 
(pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, objave aktov, 
snemanje sej, stroški priprave in razmnoževanja gradiv, vzdrževanje kataloga informacij javnega 
značaja). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocena realizacije v letu 2013. 

011102 - Nadomestila 
Vrednost: 46.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za izplačilo sejnin, nagrad in ostalih nadomestil za opravljanje funkcij članom občinskega sveta 
in članom delovnih telesih so vezana na višino plače župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plača župana (osnova iz 2013), količnik po pravilniku, povprečno število sej in povprečno število prisotnih 
na sejah. 
 

016002 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 24.206 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Slovenske 
Konjice, pripada sorazmerni del sredstev iz proračuna Občine Slovenske Konjice glede na število 
dobljenih glasov. Višina sredstev se določi v proračunu v višini 0,3% sredstev, ki jih ima Občina 
Slovenske Konjice opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Skupni znesek je 0,3% primerne porabe, število glasov, ki jih je posamezna stranka prejela na volitvah 
2010. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 50.000 EUR 

Opis podprograma 
Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, 
izvedba referendumov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- ustava Republike Slovenije 
- zakon o lokalnih volitvah 
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
- zakon o samoprispevku 
- zakon o volilni kampanji 
- zakon o političnih strankah 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o javnih uslužbencih 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev zakonitosti v skladu z demokratičnimi volitvami v lokalni skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba volitev za župana, za člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 149.206 EUR 

011103 - Volitve 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka volitev se nanaša na izvedbo rednih lokalnih volitev župana, članov občinskega sveta  in svetov 
krajevnih skupnosti v letu 2014. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka se ne nanaša na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocena stroška izvedbe lokalnih volitev v letu 2010. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 108.000 EUR 

Opis podprograma 
Dejavnost župana in podžupana: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, 
sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- ustava Republike Slovenije 
- zakon o lokalnih volitvah 
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
- zakon o samoprispevku 
- zakon o volilni kampanji 
- zakon o političnih strankah 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o javnih uslužbencih 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta in pogojev za delo župana in podžupana. Poglobitev 
sodelovanja s pobratenimi mesti. Povečanje prepoznavnosti občine in izmenjava dobrih praks. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem. 
 

3000 - Župan 
Vrednost: 136.000 EUR 

011104 - Dejavnost župana in podžupana 
Vrednost: 108.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški sprejemov in obiskov pomembnejših osebnosti (veleposlaniki, ministri, pobratena mesta, ), 
nadomestilo podžupanu za neprofesionalno opravljanje funkcije in ostali stroški neposredno povezani s 
funkcijo župana in podžupana. V letu 2014 se predvideva  nadaljevanje aktivnosti za prepoznavnost 
občine v Sloveniji in Evropi ter poglabljanje sodelovanja s pobratenimi mesti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plače (znižani plačni razredi po ZUJF), prispevki   (brez sprememb), drugi osebni prejemki po objavljenih 
zneskih (znižanje po ZUJF), materialni stroški znižani. 
 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 3.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in 
storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa 
občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava RS in zakonodaja, ki ureja lokalne skupnosti  in delovanje nadzornih odborov: 
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-  zakon o lokalni samoupravi 
-  zakon o financiranju občin 
-  zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Oddelka za javne finance in Nadzornega odbora 
občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema en glavni program, in 
sicer:  
• 0203 Fiskalni nadzor. 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 3.000 EUR 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja in spremlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in občinskih skladov ter drugih 
porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in 
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in 
smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev. Kazalniki za ugotavljanje zastavljenih ciljev so skladnost poslovanja s predpisi in 
sprejetim proračunom oziroma ugotavljanje in nadzor nad odpravo morebitnih pomanjkljivosti v 
poslovanju občine kot celote. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 02039001 Dejavnost nadzornega odbora. 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 3.000 EUR 

Opis podprograma 
Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo 
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- zakon o javnih financah 
- zakon o plačilnem prometu 
- zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne 
- uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti 
- zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Opravljanje nalog v skladu s poslovnikom nadzornega odbora in letnimi programi dela in s tem 
zagotavljanje zakonitega in smotrnega poslovanja občine kot celote. Kazalniki za doseganje zastavljenih 
ciljev so skladnost poslovanja občine s predpisi in smotrnost porabe sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Opravljanje nadzorov skladno s sprejetim letnim programom dela. Kazalniki za doseganje zastavljenih 
ciljev so skladnost poslovanja občine s predpisi in sprejetim proračunom občine. 
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2000 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 3.000 EUR 

011105 - Dejavnost nadzornega odbora 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izplačilo nagrad in nadomestil nastalih ob izvajanju funkcij Nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocena realizacije za 2013 in predviden obseg dela nadzornega odbora v letu 2014. 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 60.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava RS in zakonodaja, ki ureja lokalne skupnosti: 

- - zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Izvedba prireditev in ostalih pomembnih dogodkov za občino. Ob tem zagotavljati kontinuiteto 
tradicionalnih dogodkov in obeležitve pomembnejših obletnic. Zagotavljanje pravne pomoči v 
zahtevnejših pravnih zadevah. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema naslednji glavni program: 
• 0403 Druge skupne administrativne službe. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 60.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, 
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izvedba prireditev in ostalih pomembnih dogodkov za občino. Ob tem zagotavljati kontinuiteto 
tradicionalnih dogodkov in obeležitve pomembnejših obletnic. Zagotavljanje pravne pomoči v 
zahtevnejših pravnih zadevah. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na podlagi razpisa omogočiti sofinanciranje prireditev in ostalih pomembnih dogodkov za občino, katera 
izvajajo društva, zavodi in drugi izvajalci. Ob tem zagotavljati kontinuiteto tradicionalnih dogodkov in 
obeležitve pomembnejših obletnic. Pokritje stroškov spremljajočih dogodkov ob občinskem prazniku. 
Doseganje zastavljenih ciljev se meri s kazalci uspešne izvedbe javnih razpisov in prijavljenih prireditev 
ter primerne obeležitve občinskega praznika. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
• 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 
• 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 37.000 EUR 

Opis podprograma 
Izvedba protokolarnih dogodkov: 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 
Pregled predpisov: 

- 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 
Na podlagi razpisa omogočiti sofinanciranje prireditev in ostalih pomembnih dogodkov za občino, katera 
izvajajo društva, zavodi in drugi izvajalci. Ob tem zagotavljati kontinuiteto tradicionalnih dogodkov in 
obeležitve pomembnejših obletnic. Pokritje stroškov spremljajočih dogodkov ob občinskem prazniku. 
Doseganje zastavljenih ciljev se meri s kazalci uspešne izvedbe javnih razpisov in prijavljenih prireditev 
ter primerne obeležitve občinskega praznika. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem podprograma. 

1000 - Občinski svet 
Vrednost: 149.206 EUR 

016007 - Občinski praznik 
Vrednost: 9.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški izvedbe prireditev in ostalih aktivnosti ter sprejemov ob praznovanju občinskega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni, so pretekla poraba in predvidene aktivnosti v letu 2014. 
 

3000 - Župan 
Vrednost: 136.000 EUR 

016001 - Pokroviteljstva 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so, na podlagi vsakoletnega razpisa, namenjena za pokroviteljstva pomembnejših dogodkov in 
jubilejev, kot prispevek občine organizatorjem teh dogodkov. Društva in ostala združenja so financirana 
preko instrumenta javnih razpisov, kjer se ocenjuje tudi njihova predvidena aktivnost (večje prireditve, 
jubileji,..), zato je tudi obseg sredstev te postavke načrtovan glede na predvidene aktivnosti. Cilj 
dodeljevanja sredstev je v sofinanciranju prireditev in dejavnosti, ki utrjujejo in promovirajo pozitivne 
vrednote, demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela ter vrednote, ki so socialne, 
kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave ter promovirajo občino 
oziroma širijo njene razvojne potenciale. Glede na znižanje virov sredstev na prihodkovni strani 
proračuna se sredstva za pokroviteljstva fizičnim in pravnim osebam v letu 2014 znižajo za 13,05%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča na katerih temeljijo izračuni so pretekla poraba in predvidene aktivnosti v letu 2014. 
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016006 - Prireditve, proslave 
Vrednost: 18.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sofinanciranje pomembnejših prireditev na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, darila občine ob 
porokah. Sredstva financiranja glede na leto 2013, se znižajo za 5,3 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni, so pretekla poraba in predvidene aktivnosti v letu 2014. 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 23.000 EUR 

Opis podprograma 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno 
zastopanje občine.. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- zakon o lokalni samoupravi, 
- zakon o javnih financah, 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ureditve pravnega statusa občinskega premoženja. Zaščita pravnih interesov občine na sodiščih. 
Uspešnost oz. kazalniki so število dobljenih pravd in dolgoročno zmanjševanje potrebe po pravni pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
So enaki dolgoletnim. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

016003 - Pravna pomoč 
Vrednost: 23.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka obsega zagotavljanje pravne pomoči, stroške pravnega zavarovanja z zavarovalnico ARAG 
ter stroške zahtevnih in dolgotrajnih postopkov razlastitve ter ostalih tožb zoper občino v katerih nas 
zastopa pooblaščeni odvetnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ureditev pravnih razmerij (ceste, odškodninski zahtevki in drugo). 
 
 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Vrednost: 4.200 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno 
raziskovalno dejavnost. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Povečevanje obsega raziskovalne dejavnosti na področju izobraževanja.  
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Povečevanje obsega raziskovalne dejavnosti na področju izobraževanja.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ zajema naslednji glavni 
program: 
• 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost. 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Vrednost: 4.200 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih 
programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pospeševanje raziskovalnega dela med mladimi, dvig kvalitete raziskovalnih nalog, podelitev nagrad 
najboljšim, izmenjava izkušenj učencev in mentorjev v šolah, primerjanje znanj, odkritij in dosežkov 
učencev na šolah, kjer se naloge izdelajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom 
izdelanih raziskovalnih nalog ter s številom sodelujočih učencev in mentorjev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
• 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost. 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Vrednost: 4.200 EUR 

Opis podprograma 
Znanstveno raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Razvijanje inovativnosti ter samostojnega in ustvarjalnega mišljenja pri mladih. Doseganje ciljev se bo 
merilo s številom izdelanih raziskovalnih nalog na različnih področjih družbenega življenja ter številom 
otrok, vključenih v raziskovalne projekte šol. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

098002 - Razvoj znanosti mladih, raziskovalne naloge in inovacije 
Vrednost: 4.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena sofinanciranju raziskovalnih nalog, ki jih občina vsako leto razpisuje v okviru 
natečaja "Mladi za razvoj Slovenskih Konjic". Sredstva so namenjena tudi nagradam "naj učencem", ki so 
dosegli priznanja na državnih tekmovanjih. Sredstva se v letu 2014  znižajo za 0,6%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Poraba v preteklih letih. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 1.053.087 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez 
občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Regionalni razvojni programi ter strategija izvajanja kohezijske politike. Predpisi s področja urejanja ožjih 
območij občine in o delovanju ter organizaciji občinske uprave. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Uspešna prijava in izvedba projektov strukturnih in kohezijskih sredstev EU ter ostalih projektov za 
potrebe občin ustanoviteljic vključno z urejanjem in hranjenjem potrebne dokumentacije. Zagotovitev 
pogojev za delovanje ožjih delov občine - krajevnim skupnostim. Zagotavljanje sredstev, opreme in 
prostorov za delovanje občinske in medobčinske uprave skupaj s potrebnimi sredstvi za materialne 
stroške in vzdrževanje opreme in objektov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe: 
• 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 
• 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
• 0603 Dejavnost občinske uprave. 

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

Vrednost: 65.280 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne 
oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Uspešna prijava in izvedba projektov strukturnih in kohezijskih sredstev EU ter ostalih projektov za 
potrebe občin ustanoviteljic vključno z urejanjem in hranjenjem potrebne dokumentacije. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pričetek izvajanja kohezijskega projekta izgradnje čistilne naprave ter priprava PGD in ostalih 
dokumentov za izgradnjo vodovodnega sistema. Priprava in prijava na  razpis strukturnih skladov EU. 
Tekoče spremljanje ostalih projektov in priprava ter izvedba javnih razpisov. Kazalniki so uspešnost 
izvajanja EU projektov glede na načrtovan obseg in uspešno izvedeni javni razpisi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
• 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
• strokovna pomoč lokalnim organom in službam, 
• 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave 
ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Vrednost: 58.000 EUR 

Opis podprograma 
Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 
službam: projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin. Skupna občinska uprava 
treh občin - Medobčinski urad je ustanovljena z namenom koordiniranja, priprav in izvajanja skupnih 
projektov treh občin na vseh področjih delovanja, s poudarkom na projektih EU. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o lokalni samoupravi 
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- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- stanovanjski zakon 
- zakon o javnih uslužbencih, 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešna prijava in izvedba projektov strukturnih in kohezijskih sredstev EU ter ostalih projektov za 
potrebe občin ustanoviteljic vključno z urejanjem in hranjenjem potrebne dokumentacije. Osnovno merilo 
oz. kazalci so uspešnost prijav na razpisih RS in EU ter terminsko in vsebinsko usklajena dinamika 
izvedbe projektov. Razen tega kazalnika je pomembno še število uspešno pripravljenih in izpeljanih 
javnih razpisov. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadaljevanje izvajanja kohezijskega projekta izgradnje čistilne naprave ter priprava PGD in ostalih 
dokumentov za izgradnjo vodovodnega sistema. Priprava in prijava na  razpis strukturnih skladov EU. 
Tekoče spremljanje ostalih projektov in priprava ter izvedba javnih razpisov. Kazalniki so uspešnost 
izvajanja EU projektov glede na načrtovan obseg in uspešno izvedeni javni razpisi. 
 

4001 - Skupna občinska uprava treh občin 
Vrednost: 58.000 EUR 

011150 - Skupna občinska uprava treh občin 
Vrednost: 58.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so v celoti namenjena izvajanju rednih aktivnosti, vključno z izobraževanjem 
zaposlenih in so enaki kot v letu 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0085. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plače in prispevki brez sprememb, drugi osebni prejemki po objavljenih zneskih, materialni stroški 
povišanje z rastjo cen. 
 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 7.280 EUR 

Opis podprograma 
Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje 
regionalne razvojne agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o javnih uslužbencih, 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Skozi povezanost v Regionalno razvojno agencijo Savinjske regije - RASR zagotoviti sorazmeren del 
razvojnih spodbud namenjenih za našo občino ter sodelovanje pri izvajanju skupnih projektov v okviru 
regije. Povezovanje je pogoj za kandidiranje na razpisih EU. Glavni kazalnik je uspešnost občine pri 
črpanju sredstev UE za izvedbo projektov na območju občine ter zagotovitev pripadajočega deleža 
sredstev. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Preko RASR izpeljati prijavo na razpis strukturnih sredstev EU in sodelovanje pri skupnih projektih. 
Kazalnik je uspešnost prijave na razpis in višina sredstev dodeljenih naši občini v primerjavi z regijo. 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

016009 - Delovanje regionalne razvojne agencije 
Vrednost: 7.280 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so planirana za delovanje Razvojne agencije savinjske regije RASR, katera 
opravlja naloge skladnega regionalnega razvoja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v 
Savinjski regiji in na njeni podlagi določenih deležev za Občino Slovenske Konjice. 
 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

Vrednost: 103.407 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva 
za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev pogojev za delovanje ožjih delov občine - krajevnim skupnostim. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kritje materialnih in ostalih stroškov, nastalih z izvajanjem nalog krajevnih skupnosti, vključno s stroški za 
tekoče vzdrževanje objektov, igrišč in naprav v upravljanju KS. Osnovni kazalniki so primerna razdelitev 
sredstev med KS ob upoštevanju njihove raznolikosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 
• 06029001 Delovanje ožjih delov občin, 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 103.407 EUR 

Opis podprograma 
Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače 
zaposlenih, materialni stroški). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o lokalni samoupravi, 
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o javnih uslužbencih, 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- zakon o javnih financah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev pogojev za delovanje ožjih delov občine - krajevnim skupnostim. Kritje materialnih in ostalih 
stroškov, nastalih z izvajanjem nalog krajevnih skupnosti, vključno s stroški za tekoče vzdrževanje 
objektov, igrišč in naprav v upravljanju KS. Osnovni kazalniki so primerna razdelitev sredstev med KS ob 
upoštevanju njihove raznolikosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
So identični dolgoročnim. 

5017 - Vse KS 
Vrednost: 348.809 EUR 

011161 - Funkcionalno poslovanje KS 
Vrednost: 103.407 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za funkcionalne izdatke KS in  izplačila nadomestil predsednikom KS se delijo na podlagi 
dogovorjenih kriterijev števila prebivalcev in velikosti KS. Glede na znižanje virov sredstev na prihodkovni 
strani proračuna se sredstva za funkcionalno poslovanje KS znižajo za 9,9 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 884.400 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje sredstev, opreme in prostorov za delovanje občinske in medobčinske uprave skupaj s 
potrebnimi sredstvi za materialne stroške in vzdrževanje opreme in objektov. Glavni kazalniki so 
ekonomičnost občinske uprave v primerjavi s sorodnimi občinami in obseg izvajanja nalog. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. Glavni kazalniki so ekonomičnost občinske uprave v primerjavi 
s sorodnimi občinami in obseg izvajanja nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 06039001 Administracija občinske uprave. 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 804.400 EUR 

Opis podprograma 
Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški in stroški počitniške 
dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). Stroški delovanja skupne občinske uprave 
osmih občin na področju inšpekcijskih služb in občinskega redarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o lokalni samoupravi, 
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o javnih uslužbencih, 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- zakon o javnih financah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev, opreme in prostorov za delovanje občinske in medobčinske uprave skupaj s 
potrebnimi sredstvi za materialne stroške in vzdrževanje opreme in objektov. Glavni kazalniki so 
ekonomičnost občinske uprave v primerjavi s sorodnimi občinami in obseg izvajanja nalog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

011131 - Plače - Občinska uprava 
Vrednost: 440.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plače so  planirane  na osnovah, ki so bile določene z ZUJF-om ter dodatno znižane na osnovi Dogovora 
o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih 
financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014. V plačni lestvici za navedeno obdobje so  linearno znižani 
plačni razredi za 0,5% in nato še progresivno zmanjšan razpon med plačnimi razredi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plače v skladu z zakonodajo, število zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo. 

011132 - Premije KDPZ - Občinska uprava 
Vrednost: 9.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina sredstev, vezana na število zaposlenih in doseženo delovno dobo v javni upravi. Na osnovi 
Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 so bile premije bistveno znižane; v  I. polletju 2014 se 
plačuje 25% premije, v II. polletju 2014 pa 30% premije veljavne na dan 31.1.2013(Sklep ... Ur. list RS 
1/13). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Objavljeni zneski in število zaposlenih po kadrovskem načrtu. 

011133 - Drugi osebni prejemki - Občinska uprava 
Vrednost: 40.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Malica, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. Višina 
posameznih izplačil je določena v  ZUJF-u in kolektivni pogodbi za javni sektor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Objavljeni zneski in število zaposlenih po kadrovskem načrtu. 

011134 - Prispevki delodajalca - Občinska uprava 
Vrednost: 74.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina sredstev, vezana na višino plač. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Objavljene stopnje (skupaj 16,1%) brez sprememb. 

011135 - Materialni stroški - Občinska uprava 
Vrednost: 186.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zagotavljanje materialno tehničnih sredstev (pisarniški material, kartuše za tiskalnike, čistila itd) ter plačilo 
storitev (pošta, vzdrževanje avtomobilov, hišniška opravila, telefon, FAX, GSM storitve, internet in WiFI 
itd)  potrebnih za delovanje občinske uprave. V tej postavki so med drugim zajeti tudi vsi stroški izdelave 
in vzdrževanj računalniških aplikacij, ki so za delo občinske uprave obvezni oz. nujno potrebni, saj ostali 
sodelujoči in nadrejeni v posameznih sklopih delovnih procesov to zahtevajo. Hkrati je z njihovo uporabo 
olajšano delo uslužbencev in zagotovljena večja preglednost dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocena realizacije 2013 znižana za 3,6%. 

011138 - Skupna občinska uprava osmih občin 
Vrednost: 54.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški delovanja skupne občinske uprave osmih občin, medobčinskega inšpektorata bodo v letu 2014 
višji zaradi predvidene zaposlitve dodatnega inšpektorja, saj v sedanji organiziranosti inšpektorata ni 
zagotovljena njegova zadostna pristnost na terenu naše občine. V okviru medobčinskega inšpektorata je 
predvidena tudi nabava oziroma najem radarja. Naša občina krije del stroškov delovanja Medobčinskega 
inšpektorata po potrjenem ključu sofinanciranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-11-0013. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata. 
 

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

Vrednost: 80.000 EUR 

Opis podprograma 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče 
vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih 
prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o lokalni samoupravi, 
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o javnih uslužbencih, 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev ustreznih prostorov, opreme in sredstvo za delo občinske uprave ter investicijsko vzdrževanje 
obstoječe. Kazalniki so ustreznost doseganja normativov za velikost in opremo delovnih mest ter ostalih 
spremljajočih prostorov, vključno z njihovo dostopnostjo za stranke. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letu 2014 se planira nabava oziroma zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev (tiskalniki, računalniki, 
pisarniški stoli in ostalo pohištvo), plačilo licenčnin za računalniške sistemske in aplikativne programe. 
Urejanje prostorov in energetska sanacija objektov. Na tej postavki so zajeti tudi vsi stroški investicijskega 
vzdrževanja objektov. Kazalnik je uspešna izvedba programa nabave in investicijskega vzdrževanja. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

011136 - Nabava OS in investicijsko vzdrževanje objektov 
Vrednost: 80.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2014 se planira nabava oziroma zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev (tiskalniki, računalniki, 
pisarniški stoli in ostalo pohištvo), plačilo licenčnin za računalniške sistemske in aplikativne 
programe. Urejanje prostorov in energetska sanacija objektov. Na tej postavki so zajeti tudi vsi stroški 
investicijskega vzdrževanja objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0001. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocenjeni stroški investicijskega vzdrževanja, plan nabave pisarniške ter računalniške strojne in 
aplikativne opreme in energetske sanacije objektov. 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 158.800 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske 
oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Republiška resolucija razvoja sistema zaščite, reševanja in pomoči. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje učinkovitega sistema za izvajanje vseh aktivnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. 
Usklajevanje razvoja sistema civilne zaščite z zakonodajo in realnimi potrebami, glede na ocene 
ogroženosti občine. Razvoj in posodabljanje operativnih gasilskih enot. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema 
naslednji glavni program: 
• 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 158.800 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo 
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje učinkovitega sistema za izvajanje vseh aktivnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. 
Usklajevanje razvoja sistema civilne zaščite z zakonodajo in realnimi potrebami, glede na ocene 
ogroženosti občine. Razvoj in posodabljanje operativnih gasilskih enot. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uskladitev kadrovske in materialne formacije štaba in enot civilne zaščite ter načrtov zaščite in reševanja 
s posodobljeno oceno ogroženosti in spremembami zakonodaje. Sprejem novega petletnega načrta 
opremljanja operativnih gasilskih enot. Kazalniki za ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev so potrjeni 
načrti sistema zaščite in reševanja s strani nadrejenih organov v sistemu ter sprejem ostalih aktov na tem 
področju. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
• 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: 13.600 EUR 

Opis podprograma 
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 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 
Pregled predpisov:  

- 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 
Uskladitev kadrovske in materialne formacije štaba in enot civilne zaščite ter načrtov zaščite in reševanja 
s posodobljeno oceno ogroženosti in spremembami zakonodaje. Izvajanje novega sedemletnega načrta 
opremljanja operativnih gasilskih enot. Kazalniki za ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev so potrjeni 
načrti sistema zaščite in reševanja s strani nadrejenih organov v sistemu ter sprejem ostalih aktov na tem 
področju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sprejem vseh aktov, ki urejajo organiziranje in opremljanje sistema zaščite in reševanja ter načrtov 
zaščite in reševanja. Sodelovanje z OZ RK Slovenske Konjice pri pripravi in zagotavljanju prve pomoči. 
Kazalniki za doseganje ciljev so sprejeti akti in načrti ter realizirane naloge na področju sodelovanja z OZ 
RK. 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

022001 - Zaščita in reševanje 
Vrednost: 13.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Aktivnosti na področju načrtovanja in izvajanja dejavnosti na področju zaščite in reševanja, vključno z 
refundacijo osebnih dohodkov za gasilce operativce ob intervencijah. Predvidena celovita reorganizacija 
sistema je v zaključni fazi. Urediti je potrebno le še področje tehničnega reševanja in izvesti 
usposabljanja, v skladu z novo shemo organiziranosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0086.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Osnova iz 2013. 
 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 145.200 EUR 

Opis podprograma 
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb 
civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih 
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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 
domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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 
Zagotovitev optimalne usposobljenosti in opremljenosti vseh sil zaščite, reševanja in pomoči ter 
zagotovitev ostalih materialnih sredstev ter drugih pogojev za uspešno izvajanje nalog na tem področju. 
Kazalniki za doseganje ciljev so dejanska opremljenost in usposobljenost enot zaščite in reševanja v 
primerjavi z uredbo ter rezultati izvajanja akcij zaščite in reševanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pogodbeno urediti vsa razmerja na področju tehničnega reševanja in uskladitev kadrovske in materialne 
formacije s predpisano. Kazalniki za doseganje ciljev so pravno normativna ureditev delovanja sil za 
zaščito in reševanje ter usklajenost na področju usposabljanja in opremljanja z veljavno uredbo. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

032001 - Dejavnost GD 
Vrednost: 77.270 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenjena za izvajanje javne gasilske službe, ki jo neposredno izvajajo prostovoljna 
gasilska društva občine v skladu s vsakoletno pogodbo. Zajemajo pa stroške funkcionalnega delovanja 
društev, nabavo gasilske opreme in tehnike ter njihovo investicijsko vzdrževanje po načrtu porabe 
posameznih društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pogodba o izvajanju javne gasilske službe. 

032002 - Dejavnost GZ 
Vrednost: 24.930 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvajanje skupnih, občinskih aktivnosti, pomembnih za izvajanje javne gasilske službe, dogovorjenih z 
vsakoletno pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pogodba o izvajanju javne gasilske službe. 

032004 - Sofinanciranje gasilske opreme in investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 43.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena nabavi gasilske opreme in tehnike ter gasilskih vozil po sprejetem načrtu porabe 
investicijskih sredstev Gasilske zveze Slovenske Konjice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0002. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pogodba o izvajanju gasilske javne službe ter po sprejet načrt porabe investicijskih sredstev Gasilske 
zveze Slovenske Konjice. 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 2.700 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema 
predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 do 2021 "Skupaj za večjo varnost" in 
posamični programi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, 
izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v 
prometu in na koncu s ciljem do čim manj prometnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:  
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 
 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Vrednost: 2.700 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za 
dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v 
prometu in izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in 
osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v 
cestnem prometu, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, varovanje otrok na poti v šolo) učencev 
osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznih skupinah udeležencev v cestnem prometu pešci, kolesarji, 
mladi vozniki. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 08029001 Prometna varnost. 

 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 2.700 EUR 

Opis podprograma 
Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne 
varnosti na prvi šolski dan....). 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/06) 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 - s sp.) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/10) 
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih 
aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več 
drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. 
Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev 
in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti, 
dvig prometno varnostne kulture na primerljivo raven z drugimi občinami, izboljšati uporabnost in varnost 
cestnega okolja, vse od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora, z vzgojo, izobraževanjem ter 
preventivnimi in represivnimi ukrepi spremeniti slabe načine vedenja v prometu, sodelovati v vseh 
preventivnih akcijah, ki jih izvaja agencija za varnost v cestnem prometu 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Eden od kazalcev za merjenje doseganja ciljev bo kvaliteta javnega prostora v Občini Slovenske Konjice. 
Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo ter z 
okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne 
varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti 
prostori čisti, varni in urejeni, ter da se zmanjšuje število varnostnih problemov v občini. Javnost pa se 
vseskozi obvešča o dogodkih iz naslova preventivnih akcij na področju prometa, ki zaznamuje določeno 
obdobje ali območje. 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

016005 - Svet za varnost v cestnem prometu 
Vrednost: 2.700 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje 
udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja 
tudi aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Glavne 
naloge so izvedba preventivnih aktivnosti v šolah in vrtcih, za prometno vzgojo naših najmlajših in 
mladostnikov (program Jumicar, kolesarčki, bodi viden - previden, pasavček, izvedba ostalih preventivnih 
aktivnosti). Nič manj pomembne niso aktivnosti, vezane na posamezne skupine udeležencev cestnega 
prometa, od pešcev, kolesarjev, do starejših udeležencev ter mladih voznikov (akcija pripni se, postani 
viden, alkohol v prometu, varna vožnja), kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih aktivnosti, kot je npr. 
spomin žrtvam prometnih nesreč.  
Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vključevala vse strukture udeležencev cestnega prometa, s 
poudarkom na vzgoji naših najmlajših.  
V preventivo je vključena tudi informiranost in z njimi povezani stroški, ki nastajajo iz naslova informiranja 
javnosti z informacijskimi in prezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljudnih, strokovnih in vzgojno-
izobraževalnih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih 
subjektov za izvedbo posameznih aktivnosti. 
 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 20.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike 
zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma 
zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe, povečanje zaposljivosti. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe, povečanje zaposljivosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:  
• 1003 Aktivna politika zaposlovanja. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 20.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del 
na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, 
naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri 
sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe, povečanje zaposljivosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Število izvajanih programov javnih del. Število dijakov in študentov na počitniškem delu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 10039001 Povečanje zaposljivosti. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis podprograma 
Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, 
sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
- zakon o urejanju trga dela 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročno se ukrep izvajanja javnih del odvija s ciljem povečanja zaposljivosti in pomoči pri izvajanju 
posameznih projektov in programov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so čim večje število izvajalcev javnih del v lokalni skupnosti in čim večje število vključenih oseb v 
programe javnih del. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

041200 - Javna dela 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2014 je kot vsako leto predvideno tudi sofinanciranje programov javnih del  in sicer kritje stroškov 
razlike do plač udeležencem programov v višini 25%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Število prijav v program javnih del in ocena stroškov na podlagi predvidenega obsega izvajanja 
dejavnosti. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 211.972 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na 
področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za 
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o kmetijstvu in Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2007-2013. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja 
perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, 
infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter 
posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij. 
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednji glavni program: 
• 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
• 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 
• 1104 Gozdarstvo. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 198.569 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v 
kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru EU predvideva izvajanje strukturnih 
ukrepov, in sicer v izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči 
ter kakovostnemu življenju na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V okviru usmeritev nacionalnega strateškega načrta in proračunskih možnosti Občine Slovenske Konjice, 
se bodo izvajali ukrepi podpore prestrukturiranja in prenove kmetijske proizvodnje ter ukrepi razvoja in 
prilagajanja podeželskih območij - obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti. Izvedba komasacije na 
območju Škalc. Merilo je število sofinanciranih kmetij in društev, ki delujejo na področju kmetijstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
11029003 Zemljiške operacije 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 45.650 EUR 

Opis podprograma 
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). 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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 
Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja 
kmetijske dejavnosti zajemajo tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, 
infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter 
posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Javni razpis z izvedbo štirih ukrepov (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč 
za plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, naložbe za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah). 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

042102 - Društva 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se preko javnega razpisa za sofinanciranje programov društev namenijo za društva, ki delujejo z 
namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva v občini Slovenske Konjice. 
Glede na visoko aktivnost nekaterih društev je sofinanciranje še kako pomembno za nadaljnji razvoj 
društev in posledično tudi podeželja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Na podlagi potreb kmetijskih društev, ki delujejo kot pospeševalci organizirane dejavnosti na področju 
kmetijstva. 

042106 - Drugi odhodki 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so planirana za aktivnosti, ki nastanejo vezano na nepredvidene škodne dogodke v kmetijstvu 
(suša, poplave, toča,...). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina je planirana glede na porabo preteklih let. 
 

042112 - Razvojni program podeželja - skupni projekti 
Vrednost: 8.150 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja" - aktivnosti 
vodenja, usposabljanja in animacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 



 

Stran 38 od 129 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pogodbene obveznosti za leto 2014. Izračuni so, skladno s Poslovnikom Sveta RPP, določeni na podlagi 
števila prebivalcev občine. 

042113 - Ukrepi lokalne kmetijske politike 
Vrednost: 21.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in  razvoj kmetijstva in podeželja v 
občini Slovenske Konjice dodelijo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu. Ker podlage za sprejetje 
pravilnika na občinski ravni še ni (sprejet državni Program razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020), 
se bo pripravil takoj, ko bo to mogoče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0009. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 152.919 EUR 

Opis podprograma 
Komasacija Škalc se predvideva na površini 100 ha. Na tem območju je 59 lastnikov na 238. parcelah, 
kar pomeni, da je povprečna velikost parcele 0,42 ha ali več kot 4 parcele na lastnika. Komasacija 
pomeni, da se bodo zemljišča na območju Škalc združila (zložila) in ponovno razdelila med lastnike na 
način, da vsak lastnik dobi zaokroženo zemljišče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Osnovni namen investicije je urediti lastniško stanje na območju komasacije, urediti parcele primernih 
oblik in urediti cestam in potem status javnega dobra. S tem bodo ustvarjeni pogoji za učinkovitejšo 
kmetijsko obdelavo zemljišč. Z izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč se ureja lastniško stanje zemljišč, 
odpirajo pa se možnosti za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo, pri tem pa se ohranja krajinska identiteta in 
tudi samo vinogradništvo kot tako 
Cilji urejanja kmetijskega prostora s komasacijo na območju Škalce so naslednji: 
- urejeno lastniško stanje na območju komasacije 
- ureditev primernih oblik parcel, skladno z obstoječimi mejami vinogradniških kompleksov 
- ohranitev vinogradniške obdelave in kulturne krajine 
- ureditev zemljiško-katastrskega stanja javnega dobra (pot) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu z projektom zaključiti terenski del komasacije in pripraviti vso dokumentacijo. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

042117 - Komasacija Škalce 
Vrednost: 152.919 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Komasacija Škalc se predvideva na površini 100 ha. Na tem območju je 59 lastnikov na 238. parcelah, 
kar pomeni, da je povprečna velikost parcele 0,42 ha ali več kot 4 parcele na lastnika. Komasacija 
pomeni, da se bodo zemljišča na območju Škalc združila (zložila) in ponovno razdelila med lastnike na 
način, da vsak lastnik dobi zaokroženo zemljišče. 
S tem bodo ustvarjeni pogoji za učinkovitejšo kmetijsko obdelavo zemljišč. Z izvedbo komasacije 
kmetijskih zemljišč se ureja lastniško stanje zemljišč, odpirajo pa se možnosti za učinkovitejšo kmetijsko 
pridelavo, pri tem pa se ohranja krajinska identiteta in tudi samo vinogradništvo kot tako. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0004. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 6.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih 
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranjanje in varstvo rastlin in živali. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zmanjšanje števila zapuščenih oziroma najdenih živali (število zapuščenih živali). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 6.000 EUR 

Opis podprograma 
Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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 
Osveščanje javnosti o primernem ravnanju z živalmi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zmanjšanje števila zapuščenih oziroma najdenih živali (število zapuščenih živali). 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

042111 - Oskrba in namestitev zapuščenih živali 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi 27. čl. Zakona o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali za območje Občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem letu (najemnina ter oskrba in 
namestitev zapuščenih živali). 
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1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 7.403 EUR 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izvajanje vzdrževanja in gradnje gozdne infrastrukture v skladu s proračunskimi sredstvi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest z ustreznim vzdrževanjem le-teh. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenega cilja je dolžina vzdrževanih gozdnih cest na leto. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 7.403 EUR 

Opis podprograma 
Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga pripravi služba na 
oddelku za gospodarjenje z gozdovi. Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v 
državni lasti. Obseg del se planira na osnovi zbranih sredstev v zasebnih gozdovih občin iz pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest in v državnih gozdovih iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest iz Uprave RS 
za javna plačila. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93 s sp.)  
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS, št. 38/94 s sp.) 
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l. RS, št. 14/96)  
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Ur.l. RS, št. 71/04 s sp.) 
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur.l. RS, št. 4/09)  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno in zimsko vzdrževanje približno 36 km gozdnih cest (zasebnih in 
državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in prioritetami. Kazalci so enakomerna porazdelitev 
vzdrževanja gozdnih cest na območju občine, dolžine urejenih gozdnih cest v državnem in zasebnem 
sektorju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, ki pa je odvisno od zagotovljenih sredstev in 
prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

045105 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 7.403 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest in obsegajo tista dela, ki 
zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Z vlaganjem v 
obstoječe gozdne ceste želimo povečati gospodarno izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju 
narave. Sredstva namenjena vzdrževanju gozdnih cest so sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem 
vrstnem redu. Del sredstev za urejanje gozdnih cest se zbira iz naslednjih virov: - plačila pristojbin 
lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so prihodek lokalne skupnosti, - 
sredstva državnega proračuna,  za vzdrževanje gozdnih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela. 
Sredstva so pripravljena na osnovi  del v preteklem letu. 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Vrednost: 40.700 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Lokalni energetski koncept. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotovitev zadostne količine ekonomsko sprejemljive toplotne energije pridobljene na okolju prijazen 
način, z čim manjšim onesnaževanjem okolja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
zajema naslednje glavne programe: 
• 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
• energije, 
• 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in 
• zemeljskega plina, 
• 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, 
• 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
Vrednost: 40.700 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke 
na področju oskrbe s toplotno energijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev zadostne količine ekonomsko sprejemljive toplotne energije pridobljene na okolju prijazen 
način s čim manjšim onesnaževanjem okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Posodobitev toplovodnega omrežja in zamenjava energenta v kotlovnici. Kazalniki so zmanjšanje izgub 
na omrežju in zmanjšanje onesnaževanja okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
12079001 Oskrba s toplotno energijo. 
 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

Vrednost: 40.700 EUR 

Opis podprograma 
Gradnja in vzdrževanje toplovodov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- energetski zakon 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev nemotene oskrbe s toplotno energijo. Investicijsko vzdrževanje toplovodov s ciljem čim 
manjših izgub. Kazalniki so zmanjšanje izgub, zmanjšanje stroškov proizvodnje toplotne energije in 
doseganje čim nižje cene za končne uporabnike. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so identični dolgoročnim. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

043600 - Vzdrževanje toplovodov 
Vrednost: 40.700 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vzdrževanje toplovodov na območju mesta Slov. Konjic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-11-0008. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Koncesijska pogodba za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za distribucijo toplote na 
geografskem območju mesta Slovenske Konjice št. 014-0020/2010-2, z dne 9.12.2010. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 1.501.809 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje 
telekomunikacije in pošte. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture 
in zagotavljanje prometne varnosti ter vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije. Lokalni energetski koncept. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednji 
glavni program: 
• 1302 Cestni promet in infrastruktura, 
• 1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 1.501.809 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega 
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so 
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, 
zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanja škodljivih vplivov prometnega sistema na 
okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja 
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu 
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- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje  
- izboljšanje voznih pogojev 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. 
Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na 
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so 
redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost 
prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci: dolžina urejenih cestnih 
odsekov, prevoznost cest in varnost prometa, vzdrževanje vozišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
• 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
• 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
• 13029003 Urejanje cestnega prometa, 
• 13029004 Cestna razsvetljava,  
• 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 484.252 EUR 

Opis podprograma 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 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 varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08 s sp.)  
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/10) 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 

(Ur.l. RS, št. 62/98)  
- Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter 

vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Slov. Konjice (Ur.l. RS, št. 38/10) 
- Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o standardu 

vzdrževanja in obnovah lokalnih cest in javnih poti (Ur. l. RS, št. 58/11) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se 
ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred 
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in 
cestnih objektov. Kazalec: število oziroma dolžina vzdrževanih lokalnih cest 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

045102 - Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 233.850 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za izvajanje lokalne gospodarske javne službe za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest ter 
drugih prometnih površin v občini Slovenske Konjice je za obdobje 15 let sklenjena koncesijska 
pogodba s podjetjem Gradnje Marguč. Glede na odlok o kategorizaciji občinskih cest je skupna dolžina 
vseh lokalnih cest 80 km. 
Dela iz dejavnosti rednega vzdrževanja in varstva cest zajemajo:  
1. Vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa: zimska služba na cestah, 
redno letno vzdrževanje cest, manjše preplastitve in zalivanje razpok, popravilo vozišča in objektov na 
cestah, vzdrževanje signalizacije in opreme cest ter vzdrževanje objektov na cestah.  
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2. Dela in opravila s področja varstva cest: nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter v varovalnem 
cestnem pasu, izvajanje in evidenca dovoljenj za poseganje v cesto in cestno telo ter varstveni pas ob 
cesti in izvajanje nalog po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva za zimsko letno vzdrževanje lokalnih cest so načrtovana na osnovi investicijskega programa za 
podelitev koncesije in pridobljene ponudbe izvajalca del. Investicijski program za podelitev koncesije je bil 
izdelan na osnovi vzdrževanja lokalnih cest zadnjih treh let. 
S predlagano višino sredstev se bo zagotavljal nivo rednega vzdrževanja občinskih cest, kot ga določa 
veljavna zakonodaja.  

045104 - Varnostne ograje 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka služi za zagotavljanje prometne varnosti na nevarnih odsekih občinskih cest, tako 
lokalnih cest kot javnih poti. Prioriteta postavitve odbojnih ograj imajo odseki cest, ki se modernizirajo 
oziroma se izvajajo sanacijska dela. V letu 2014bo nameščena odbojna ograja na odsekih, kjer je bila le 
ta planirana v letu 2013 in sicer na Lipoglavu nad sanacijo plazu Kukovič, pri Vidner in pod Vebrom, ter 
na lokalni cesti na Lisico. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-08-0006. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev je izkustveno ocenjena in predstavlja dobavo in montažo jeklene varovalne ograje v 
skupni dolžini 150 m.  
 

5017 - Vse KS 
Vrednost: 348.809 EUR 

045101 - Vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 245.402 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril 
za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu. Med ta sklop sodijo 
tudi pločniki in javna parkirišča. Skupna dolžina javnih poti v občini Slovenske Konjice znaša 233,96 km, 
medtem ko je pločnikov 28 km in 858 javnih parkirnih mest na območju celotne občine. 
Redno vzdrževanje javnih poti obsega vzdrževalna dela za ohranjanje cest v dobrem stanju, za 
zagotavljanje prevoznosti javnih poti, ter vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah. S 
predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem so, oziroma se bo s 
predlagano višino sredstev zagotavljal nivo tekočega zimskega vzdrževanja, del sredstev pa se namenja 
za nujno vzdrževanje cest, ki bo preprečil nadaljnje propadanje cest. Vrednost zimskega vzdrževanja 
predstavlja 75% vrednosti postavke, medtem ko je preostanek sredstev namenjen za letno vzdrževanje 
javnih poti. 
Postavka vzdrževanje javnih poti je namenjena transferom krajevnih skupnostim. Transferi se izvajajo za 
prvo četrtino leta v okviru zimskega vzdrževanja mesečno, medtem ko se transfer za letno vzdrževanje 
javnih opravi v predvidoma v drugi polovici leta oziroma po potrebi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva za tekoče zimsko in letno vzdrževanje ostalih občinskih cest - javne poti so načrtovana kot 
prejšnje leto. Kriteriji za določitev višine sredstev za vzdrževanje javnih poti je dolžina javnih poti 75% 
delež, dolžina pločnikov 15%, število javnih parkirnih mest 5%, in povprečni vzdolžni naklon javnih poti v 
krajevni skupnosti  5%. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 490.857 EUR 

Opis podprograma 
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z 
investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v 
javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/10) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/10)  
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 s sp.) 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 

(UL RS, št. 62/98)  
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Ur.l. RS, št. 49/97 s sp.)  
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 91/05) 
- Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter 

vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Slov. Konjice (Ur.l. RS, št. 38/10) 
- Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o standardu 

vzdrževanja in obnovah lokalnih cest in javnih poti (Ur. l. RS, št. 58/11) 
-  Odlok o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 30/13)  

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

• Zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem 
• Razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema 
• Ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest  
• Boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega  
• Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje 

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

• Prenova in obnova stare prometne infrastrukture 
• Gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi 
• Novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov 
• Modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest 

Kazalec: število oziroma dolžina obnovljenih cest in rekonstruiranih cest 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

045150 - Rekonstrukcija ceste Perovec - Brezje 
Vrednost: 15.099 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glede na stopnjo poškodovanosti občinskih cest, je odsek lokalne ceste LC 383121 Perovec-Brezje od 
mostu čez Dravinjo do križišča z lokalno cesto Preloge-Grušovje-Petelinjek v dolžini 840 m, med najbolj 
poškodovanimi cestnimi odseki. Cesta poteka delno v naselju, delno izven naselja. Rekonstrukcije ceste 
zajema razširitev ceste za 1,0 m, ureditev odvodnjavanja, zamenjavo spodnjega ustroja in izvedbo 
zgornjega zaščitnega sloja.  V letu 2013 so bila izvedena dela na 90% cestnega odseka. Sredstva so 
namenjena za zaključek investicije LC Perovec- Brezje.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-12-0012. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
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045151 - Kolesarska pot Slovenske Konjice-Zbelovo 
Vrednost: 13.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija za 1. etapo kolesarske poti Loče -Zbelovo v dolžini 
2.200 m po trasi stare železnice. Kolesarska pot dvakrat prečka regionalno cesto in se v smeri proti 
Zbelovem približa regionalni cesti. Na trasi bo potrebno izvesti  tri prepuste čez melioracijske jarke. 
Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za fazo priprave na gradnjo, kot je pridobitev dovoljenj 
za zaporo cest, varnostni načrt, organizacija gradbišča, ter za pripravljalna dela na trasi kolesarske poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0007. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

5001 - KS Bezina 
Vrednost: 31.200 EUR 

045115 - KS Bezina - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 21.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so delno namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih poti na območju krajevne 
skupnosti, v skladu s planom krajevne skupnosti Bezina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za potrebe modernizacije cest 
je namenjenih 33% pripadajočih sredstev. Preostala sredstva so namenjena za gradnjo javne 
razsvetljave. 

5003 - KS Dobrova - Gabrovlje 
Vrednost: 23.600 EUR 

045117 - KS Dobrava - Gabrovlje - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 23.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnovo javnih poti na območju krajevne skupnosti 
Dobrava-Gabrovlje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi neizkoriščenih sredstev 
v letu 2013, se finančna sredstva prenesejo v leto 2014.  

5004 - KS Draža vas 
Vrednost: 17.900 EUR 
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045118 - KS Draža vas - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 15.900 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih poti in pločnikov na območju 
krajevne skupnosti Draža vas.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za potrebe modernizacij cest je 
zagotovljeno 90% pripadajočih sredstev. 10% sredstev je namenjenih za dom krajanov. 

5005 - KS Jernej 
Vrednost: 40.900 EUR 

045119 - KS Jernej - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 22.900 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na osnovi plana KS Jernej so se v letu 2013  pričela dela na rekonstrukciji makadamskega odseka ceste 
javna pot Kolačno Zafošt v dolžini 400m skozi naselje Kolačno do gozda. Cesta je v skromni makadamski 
izvedbi, nezadostne širine in nepravilnih tehničnih elementov cest. V letu 2014 je predvideno dokončna 
ureditev ceste z asfaltno prevleko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za potrebe modernizacije cest 
je namenjenih 58% pripadajočih sredstev. Preostala sredstva so namenjena za dom krajanov. 

5007 - KS Loče 
Vrednost: 72.800 EUR 

045121 - KS Loče - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 72.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Oktobra 2013 se je pričela obnova povsem dotrajane strme ceste proti gradu Pogled na Mlačah v dolžini 
350m. Dela so obsegala razširitev ceste, zamenjavo spodnjega ustroja in groba asfalterska dela.  
Predmetni odsek ceste se bo zaključil v letu 2014 ko se bo dokončno uredila voziščna konstrukcija in 
opremila prometna signalizacija. 
Preostanek proračunskih sredstev se bo pristopilo k obnovi tudi povsem dotrajanega odsek ceste 
Lipoglav-Svibovca, v dolžini 500m.  Na omenjenem odseku ceste bo potrebno opraviti vsa 
rekonstrukcijska dela, kot so razširitev, zamenjava spodnjega ustroja, asfalterska dela, ter namestitev 
prometne signalizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
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razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

5008 - KS Polene 
Vrednost: 11.500 EUR 

045122 - KS Polene - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 11.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih poti na območju krajevne 
skupnosti. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Zeče je predvidena rekonstrukcija ceste 883011 Fink-
Preloge-Bobik v dolžini dobrih 900 m po etapah. Omenjena cesta je dotrajana, preozka za varen promet, 
zaradi tega je potrebna rekonstrukcija ceste. V letu 2012 se je obnovil drugi odsek ceste, kjer se finančne 
obveznosti prenašajo na leto 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

5009 - KS Slovenske Konjice 
Vrednost: 145.628 EUR 

045123 - KS Slov. Konjice - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 133.628 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Krajevna skupnost Sl. Konjice je septembra 2013 v sodelovanju z občino pričela z izgradnjo pločnika 
Preloge - Zg.Pristava. Zaradi umestitve pločnika v prostor ob rob ceste je bilo potrebno izvesti oporne 
konstrukcije za potrebe prestavitve ceste za širino pločnika proti potoku Polenščica. Dokončanje 
investicije je predvideno v letu 2014. Istočasno se kaže potreba po nadaljevanju gradnje pločnika proti 
Polenam do konca naselja Zg.Pristava. 
V okviru ureditev prometnih površin je predvidena ureditev ceste pri vrtcu na Slomškovi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi neizkoriščenih vseh 
sredstev v letu 2013, se neizkoriščena finančna sredstva prenesejo v leto 2014. Za potrebe modernizacije 
cest je namenjenih 85% pripadajočih sredstev. Preostala sredstva so namenjena za javno razsvetljavo. 
 

5010 - KS Sojek - Kamna gora 
Vrednost: 12.000 EUR 

045124 - KS Sojek - Kamna gora - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicijska sredstva se bodo namenila za investicijsko vzdrževanje  kratkih cestnih odsekov  v KS 
Sojek. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 

5013 - KS Tepanje 
Vrednost: 76.808 EUR 

045127 - KS Tepanje - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 76.808 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so v celoti namenjena za rekonstrukcijo makadamskega odseka ceste Zafošt - Perovec v dolžini 
960m, kjer se je v letu 2013 pristopilo k gradnji. Cesta poteka delno v naselju, delno izven naselja. 
Rekonstrukcija makadamske ceste zajema razširitev ceste za 1,5 m, ureditev odvodnjavanja, zamenjavo 
spodnjega ustroja in izvedbo zgornjega zaščitnega sloja. Dela so bila v letu 2013 zaključena. Sredstva so 
zagotovljena za zaključek investicije ceste Zafošt - Perovec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

5014 - KS Zbelovo 
Vrednost: 40.622 EUR 

045128 - KS Zbelovo - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 35.622 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicijska sredstva se bodo namenila za dokončanje asfaltiranja cestnih odsekov v Spodnjih Lažah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za potrebe modernizacij cest je 
zagotovljeno 90% pripadajočih sredstev. 10% sredstev pa je namenjenih za javno razsvetljavo.  
Zaradi neizkoriščenih vseh sredstev v letu 2013, se neizkoriščena finančna sredstva prenesejo v leto 
2014.  
 

5015 - KS Zeče 
Vrednost: 22.800 EUR 

045129 - KS Zeče - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 19.800 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih poti na območju krajevne skupnosti 
Zeče. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Polene je predvidena rekonstrukcija ceste 883011 Fink-
Preloge-Bobik v dolžini dobrih 900 m po etapah. V letu 2014 se namerava gradnja nadaljevati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za potrebe modernizacij cest je 
zagotovljeno 88% pripadajočih sredstev. 12% sredstev je namenjenih za javno razsvetljavo. 

5016 - KS Žiče 
Vrednost: 20.000 EUR 

045130 - KS Žiče - modernizacija in preplastitev cest 
Vrednost: 17.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje kratkih odsekov javnih poti na območju krajevne 
skupnosti Žiče, na podlagi plana krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0036. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Investicijska sredstva za krajevno skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih 
skupnosti, kjer je merilo za dodelitev sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti 
razmerje med dolžino javnih poti in dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in 
sredstev zbranih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za potrebe modernizacij cest je 
zagotovljeno 24% pripadajočih sredstev. Preostala sredstva so namenjena za dom krajanov in javno 
razsvetljavo. 
 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 26.300 EUR 

Opis podprograma 
Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, 
prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/10) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/10)  
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 131/06, z dop.)  
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 

(Ur.l. RS, št. 62/98)  
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Ur.l. RS, št. 49/97 s sp.) 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 46/00 s sp. 

in dop.) 
- Odlok o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 30/13)  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, 
tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in 
okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest 
Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 
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Celostna ureditev prometa, parkirišč in dostopa do javnih ustanov na območju mesta ter posredno 
izboljšanje pogojev bivanja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje 
Izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti 
prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in 
naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti 
Izboljšanje pretočnosti prometa v križiščih 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in 
cestnih objektov, med katere sodijo kategorizirane občinske ceste, pločniki, javna parkirišča in cestno 
prometni objekti. 
Kazalec:  

- kvalitete vzdrževanja občinskih cest 
- dolžina vzdrževanja cest 
- odzivnost odpravljanja poškodb oziroma nevarnih mest na prometnih površinah 

 Zamenjava ali obnova delov in naprav prometne in neprometne signalizacije na občinskih cestah 
Odprava posameznih prometno nevarnih točk na območju občine  
Kazalci: prometna in neprometna signalizacija vedno v funkciji - redno vzdrževana  
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

045103 - Vertikalna in horizontalna signalizacija 
Vrednost: 26.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za leto 2014 se predvideva zamenjava obstoječe dotrajane prometne signalizacije (poliestrski znaki, 
neustrezna refleksija, ostri nezaobljeni robovi, neustrezne barve prometnih znakov zaradi sprememb 
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. št. 110/06, 
49/2008 in 64/2008) in dopolnitev s postavitvijo novih. Večina sredstev pa se bo namenila obnovi in 
novim zarisom horizontalne prometne signalizacije (talne označbe), ki se obnavlja vsako leto pred 
pričetkom novega šolskega leta. 
Del sredstev se bo dodatno namenilo za označitev Žičke kartuzije in Gastuža ob regionalni cesti Žiče - 
Dramlje, ter ureditev prometne signalizacije v območju AC priključka Tepanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Število zamenjane prometne signalizacije in površina in dolžina obnovljenih talnih obeležb. 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 184.400 EUR 

Opis podprograma 
Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- zakon o cestah, 
- uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj projekta je izboljšanje energijske učinkovitosti svetilk, zmanjševanje porabe električne energije in 
izpustov ogljikovega dioksida. Prav tako se bodo pri zamenjavi svetilk izboljševale svetlobno-tehnične 
lastnosti prometnih površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Število zamenjanih svetilk in dobljeni prihranki na porabljeni električni energiji. Urejanje razsvetljave po 
posameznih razredih ceste. 
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4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

064001 - Vzdrževanje javne razsvetljave 
Vrednost: 140.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Večina finančnih sredstev je namenjenih za samo delovanje javne razsvetljave (tokovina in omrežnina). 
Preostali del stroškov predstavlja tekoče vzdrževanje objektov in naprav oziroma celotnega sistema javne 
razsvetljave (zamenjava žarnic in drugih elektronskih segmentov ter dotrajanih svetil in naprav). 
Vključeno je tudi vzdrževanje prometno-signalnih naprav (semaforske naprave v križiščih in razsvetljava 
na prehodih za pešce znotraj naselij). 
Za proračunsko leto 2014 se predvideva nadaljevanje realizacije Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007 in 109/2007) in Načrta javne razsvetljave, narejenem 
na osnovi 21. člena te Uredbe. Akcijski načrt zamenjave javne razsvetljave, ki je sestavni del Načrta 
javne razsvetljave, se bo izvajal do zaključka sanacije vseh svetilk javne razsvetljave oz. do leta 2016. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Akcijski načrt zamenjave javne razsvetljave predvideva terminsko zamenjavo svetilk do leta 2016, 
izveden na podlagi 21. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uredba o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007 in 109/2007) 

5006 - KS Konjiška vas 
Vrednost: 24.400 EUR 

064016 - KS Konjiška vas - JR 
Vrednost: 24.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izgradnja dodatne javne razsvetljave v naseljih Breg pri Konjicah in Konjiška vas (jugozahodni del). 
Projekt predvideva postavitev ca 18 varčnih LED svetilk. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-12-0022. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

5009 - KS Slovenske Konjice 
Vrednost: 145.628 EUR 

064004 - KS Slov. Konjice - JR 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Krajevna skupnost Slovenske Konjice bo v letu 2014 nadaljevala realizacijo plana zamenjave obstoječih 
svetilk javne razsvetljave, skladno s prioritetnim planom, ki je bil izdelan na podlagi Akcijskega načrta 
zamenjave svetilk v Občini Slovenske Konjice. Skladno s prioritetnimi nalogami se bodo izvajale etapne 
novogradnje na območjih, kjer se pojavlja potreba po gradnji javne razsvetljave zaradi izboljšanja varnosti 
prometa in dokončanje projekta, za katerega je Krajevna skupnost Slovenske Konjice pridobila projektno 
dokumentacijo za izvedbo del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0115. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Akcijski načrt zamenjave svetilk javne razsvetljave. 
 

5014 - KS Zbelovo 
Vrednost: 40.622 EUR 
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064007 - KS Zbelovo - JR 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena sredstva so namenjena dokončni ureditvi javne razsvetljave v naselju Podpeč ob Dravinji in 
Zbelovo (pri podvozu čez železniško progo). Projekt predvideva izdelavo projektne dokumentacije za 
pridobitev soglasja za priključitev, napeljavo napajalnega kabla in valjanca ter ureditev potrebnih upravnih 
dovoljenj.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0118. 

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

5015 - KS Zeče 
Vrednost: 22.800 EUR 

064015 - KS Zeče - JR 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se planirajo za izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnem postajališču ob regionalni cesti R2-
430. Trenutno sta avtobusni postajališči neosvetljeni, kar za šolske otroke in potnike javnega potniškega 
prometa povzroča nevarnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-12-0014. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 316.000 EUR 

Opis podprograma 
Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine in drugih vlagateljev v javne ceste, ki 
bodo prinesle koristi v prihodnosti. Aktivnosti podprograma so novogradnje, nadomestne gradnje, 
rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela. 
Novogradnja je izvedba del, s katerimi se zgradi nova cesta ali s katerimi se na obstoječi cesti zgradi 
nova cesta z drugačno namembnostjo od obstoječe (na primer novogradnje cest in objektov, gradnje 
obvoznic, kolesarskih poti). 
Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi 
neposredni bližini znotraj gradbene parcele zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremenijo 
namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki je pred začetkom uporabe 
nadomestnega objekta odstranjen (na primer gradnja nadomestnih objektov). 
Rekonstrukcija je izvedba del, s katerimi se spremenijo tehnične značilnosti obstoječe ceste zaradi 
spremenjene namembnosti ali potreb in imajo za posledico spremembo zmogljivosti in izboljšave lastnosti 
ceste. Zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav ter graditev ali nabavo novih 
sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta (na primer modernizacije makadamskih vozišč, 
rekonstrukcije cest in objektov, rekonstrukcije križišč, ureditve cest skozi naselja, ureditev okolice cest, 
vgradnje cestnih naprav in drugih ureditev, namenjenih varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in 
objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa na njej). 
Investicijsko vzdrževanje je izvedba popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki 
sledijo napredku tehnike. Z njimi se ne posega v konstrukcijo cest in njihovih sestavnih delov niti se ne 
spreminjajo njihova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz (na primer obnova, preplastitev in 
ojačitev cest, sanacija objektov, prepustov, podpornih in opornih zidov, brežin ter plazov).  
Za področje razvoja in vzdrževanja državnih cest v naselju in v križišči z občinskimi cestami je bila v 
okviru resolucije o prometni politiki RS ugotovljena slaba razvitost (povezanost) in slabo stanje državne 
cestne mreže zaradi prenizkih vložkov v preteklosti za povprečni letni dnevni promet. Eden od 



 

Stran 54 od 129 

predvidenih ukrepov je ustrezno vzdrževanje in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture ter razvoj 
novih prometnih povezav.  

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 33/06 s sp.) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08 s sp.)  
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 131/06, z dop.)  
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 

(Ur.l. RS, št. 62/98)  
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Ur.l. RS, št. 49/97 s sp.) 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 46/00 s sp. 

in dop.) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Potrebe po vlaganjih v prometno infrastrukturo, se med dolgoročnimi cilji ugotavljajo na podlagi meritev 
stanja cest, izmerjenih prometnih obremenitev, ocen stanja cestnih objektov, ugotovljenih negativnih 
vplivov obstoječih cest na okolje, večjih poškodb, nevarnih mest in pobud. 
Investicijski ukrepi se združujejo v naslednje skupine: 

- -učinek ohranjanje omrežja: ukrepa obnova in preplastitev, 
- -učinek povečanje prometne varnosti: ukrepa križišča in ureditve, 
- -učinek zmanjšanje stroškov uporabnikov: ukrepi novogradnje, rekonstrukcije ter 

modernizacije, 
- -učinek izboljšanje bivanja: ukrepa boljše pretočnosti prometa in okolje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolžine in elementi občinskega cestnega omrežja v dobrem ali slabem stanju. 
Izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti. 
Izvedba ukrepov za zmanjšanje stroškov uporabnikov (krajši čas potovanja), ter izvedba ukrepov pred 
hrupom in varstvo narave. 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

045143 - Krožišče Tepanje 
Vrednost: 16.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2013 je bilo  krožišče dokončno uredilo. Investicijska dela je v celoti financirala Direkcija RS za 
ceste. Naloga občine je vzdrževanje otoka na krožišču. V ta namen bo na otoku krožišča postavljena 
skulptura, ki bo otok obogatila. Sredstva so namenjena za pokritje gradbeno obrtniških stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0014. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

045148 - Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica 
Vrednost: 300.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Odkupljena so zemljišča in objekt Ob potoku 5 in izvedena menjava za objekt Ob potoku 7. V letu 2013 je 
bila sklenjena pogodba za večinski del zemljišč, kjer poteka trasa obvoznice. V letu 2014 se predvideva 
zaključek odkupa potrebnih zemljišč. Cilj je zagotoviti zemljišča za traso obvoznice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-11-0019. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
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14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 73.800 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 
turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04) 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04) 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dejavnost na področju turizma je namenjena ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva in za povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. 
Dolgoročni cilj promocije občine je organiziranje in izvedba aktivnosti (predstavitve, prireditve, odprtja, 
sprejemi, gostovanja, publikacije,...). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednja glavna programa:  
• 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 
• 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 73.800 EUR 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dejavnost na področju turizma je namenjena ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva in za povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. 
Dolgoročni cilj promocije občine je organiziranje in izvedba aktivnosti (predstavitve, prireditve, odprtja, 
sprejemi, gostovanja, publikacije,...). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Temeljna strategija je v strateškem obdobju 2007-2013 usmerjena v krepitev povezovanja in sodelovanja 
pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma po načelih javno zasebnega 
partnerstva na vseh ravneh od lokalnega do nacionalnega ter v krepitev odličnosti na vseh področjih in na 
vseh ravneh slovenskega turizma. Ukrepi in aktivnosti za uresničitev temeljnih strateških usmeritev so 
opredeljeni v osmih politikah: politiki razvoja turističnih destinacij, politiki razvoja človeških virov, politiki 
trženja in promocije, politiki trajnostnega in regionalnega razvoja, politiki zagotavljanja kakovosti, politiki 
uvajanja informacijske tehnologije in komunikacij, politiki razvoja poslovnega okolja in investicij in politiki 
razvoja raziskovalnega dela. 
Cilj na področju promocije Slovenije je krepitev modela destilacijskega managementa, ki ponudnike 
turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja 
v svojo ponudbo, in da se prek modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo 
prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kakovost življenja in bivanja ter spodbuja 
dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in 
zanimanjem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  
• 14039001 Promocija občine, 
• 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 
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14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 40.000 EUR 

Opis podprograma 
Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne 
dediščine (premične in nepremične) in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti 
(karte, zloženke, razglednice). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- zakon o razvoju malega gospodarstva, 
- zakon o spodbujanju razvoja turizma,  
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Organiziranje in izvedba aktivnosti na področju promocije občine (število dogodkov: sejmi, predstavitve, 
prireditve, odprtja, sprejemi, gostovanja in število izdanih publikacij: prispevki v medijih, tiskovine, info 
table,..). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji in kazalci podprograma so: število prireditev (sejmi, predstavitve, prireditve, odprtja, 
sprejemi, gostovanja, mednarodne izmenjave s pobratenimi občinami,), število izdanih publikacij (število 
prispevkov v medijih, število izdanih tiskovin, število info tabel,..). 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

047302 - Promocija Občine Slov. Konjice 
Vrednost: 40.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Promocija Občine Slovenske Konjice poteka na številnih področjih: preko radijskih oddaj, televizijskih 
prispevkov, časopisnih oglasov, skratka mnogih predstavitev v različnih medijih. Letna sodelovanja so s 
pogodbami dogovorjena z lokalno Skala TV, Štajerskim valom ter Novicami in Radiem Rogla. Pod okrilje 
te postavke spada tudi urejanje spletne strani občine, nekateri protokolarni obiski oziroma gostovanja, 
promocijska darila, koledarji. Vedno več je predstavitev v novo izdanih knjigah ter pomoči pri izdaji novih 
publikacij, katerih avtorji so domačini. Slednje publikacije so seveda izjemnega pomena za ohranjanje 
vseh vrst dediščine, zato je podpora še kako pomembna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem letu. 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 33.800 EUR 

Opis podprograma 
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: 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, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- zakon o razvoju malega gospodarstva, 
- zakon o spodbujanju razvoja turizma,  
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, 
- zakon o lokalni samoupravi. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev); 
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število 
promocijskih aktivnost); 
- pospeševanje turističnega prometa (število nočitev); 
- povečevanje števila turistov (število turistov); 
- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov na 
leto); 
- povečati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu (število novo zaposlenih na področju 
turizma); 
- pritegniti neposredne tuje investicije v razvoj turizma (število tujih investicij); 
- oblikovanje turističnih tematskih produktov (število turističnih produktov). 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev, število 
udeležb na sejmih); 
 - organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število 
promocijskih aktivnosti); 
- pospeševanje turističnega prometa (število nočitev); 
- povečevanje števila turistov (število turistov); 
- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov na 
leto) 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

047301 - Programi TD 
Vrednost: 8.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Spodbujanje in sofinanciranje dejavnosti društev, ki v občini delujejo na področju turizma. Turistična 
društva so v občini Slovenske Konjice sofinancirana preko javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Število turističnih društev, ki se vsako leto prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje delovanja TD. 
Pravice porabe so v letu 2014 planirane na podlagi realizacije preteklih let. 

047303 - Projekt vinska cesta 
Vrednost: 1.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se namenjajo za vzdrževanje dela Podpohorske vinsko - turistične ceste PVTC 17, ki poteka 
skozi Občino Slovenske Konjice oziroma za projekte na območju trase vinske ceste. Projekt Enološki 
dnevi zajema brezplačno izobraževanje s področja vina in kulture pitja le-tega, s kombinacijo jezikoslovja, 
literature in kulture ter poudarkom na izobraževanju srednješolske populacije.  
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije projekta v preteklem letu in sicer na podlagi 
števila udeležencev seminarja iz občine Slovenske Konjice. 

047309 - Delovanje TIC-a 
Vrednost: 24.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike 
spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. Naloge vrši TIC Slovenske 
Konjice, ki je organizacijsko del Javnega zavoda splošna knjižnica Slovenske Konjice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi poročil o delu in 
izvedenih aktivnostih. 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 1.163.069 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge 
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, sprejeta v letu 2006. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Izgradnja manjkajoče infrastrukture v lokalni skupnosti za izvajanje gospodarskih javnih služb s področja 
komunalne dejavnosti. Posredno pa ohranjanje naravnih virov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema 
naslednji glavni program: 
• 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor. 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 1.163.069 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in 
ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj je doseči z operativnimi programi določene standarde opremljenosti komunalne 
infrastrukture na področju ravnanja z odpadki in ravnanja z odpadno vodo.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ravnanje z odpadki 
Letni cilji: zmanjšati količino odloženih odpadkov na prebivalca v občini, pričetek izgradnje regijskega 
centra CERO Slovenska Bistrica ter zaključiti sanacijo odlagališča na zbirnem centru CERO SK.  
Ravnanje z odpadno vodo 
Prioritetno slediti zastavljeni dinamiki del izgradnje CČN Slovenske Konjice in kolektorjev ter pripraviti 
enovit razpis za izvajalca del za gradnjo manjkajoče sekundarne kanalizacije v aglomeraciji Vešenik. 
Zastaviti strategijo ravnanja z odpadno vodo na JV občine, za aglomeraciji Loče in Žiče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  
• 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
• 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 
• 15029003 Izboljšanje stanja okolja. 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 212.506 EUR 

Opis podprograma 
Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega: investicijsko vzdrževalna dela na objektih zbirnega centra CERO 
Slovenske Konjice, dokončno sanacijo odlagališča, nakup posod za ločeno zbiranje 
odpadkov, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih 
odpadkov. Sofinanciranje izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki štajerske regije - izgradnja 
centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o varstvu okolja, 
- zakon o gospodarskih javnih službah, 
- zakon o vodah, 
- zakon o ohranjanju narave,  
- zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: 
- v skladu z zakonodajo urejeno ravnanje z odpadki 
- doseganje ciljnih deležev ločeno zbranih frakcij po operativnem programu 
- strokovno in razvojno usmerjeno delo na zbirnem centru CERO Slovenske Konjice 
- priključitev k regijskemu centru Slovenska Bistrica 
Kazalci, stanje na dan 31.12.2012: 
1. Vključenost v organiziran odvoz odpadkov: vključenih 4.532 gospodinjstev ali 13.930 oseb, (100 % 

vključenost do leta 2015) 
2. Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca v občini Slovenske Konjice: 172 kg 

/osebo   
3. Količina ločeno oddanih frakcij na prebivalca v občini Slovenske Konjice: 72 % izločenih odpadkov in 

predanih v nadaljnjo uporabo 
4. Delež odloženih odpadkov glede na vse pripeljane odpadke znaša 28 % 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del: izgradnja in oprema dodatnih zbiralnic pri 
večstanovanjskih objektih, izvedba zapiralnih del za dokončno sanacijo odlagališča na CERO Slovenske 
Konjice, optimizacija sortirne linije na zbirnem centru. Na podlagi pogodbe in pogodbeno določenih 
obveznosti kritje dela stroškov izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Slovenska 
Bistrica. 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

051001 - Ekologija - zbiranje nevarnih odpadkov 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena za pokritje stroškov zbiranja nevarnih odpadkov in sanacijo divjih odlagališč v 
občini v skladu s sprejetim odlokom. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev je ocenjena glede na porabo v preteklih letih. 

051002 - Center za ravnanje z odpadki - CERO in namenska poraba 
okoljske dajatve - odpadki 

Vrednost: 56.506 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov je možno namensko porabiti za nadgradnjo 
zbirnega centra CERO Slovenske Konjice. V letu 2013 je bila zaključena izvedba zapiralnih del na 
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odlagališču na zbirnem centru. Upravljavec zaprtega odlagališča mora izvajati monitoring izcednih voda, 
odlagališčnega plina, podtalnice in podatke letno poročati na Agencijo RS za okolje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-12-0003. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

051003 - CERO Slov. Bistrica 
Vrednost: 100.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sofinanciranje izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki štajerske regije - izgradnja centra za 
ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov. 
Kohezijski projekt je prijavila Občina Slovenska Bistrica, sosednje občine pa na podlagi pogodbe in 
pogodbeno določenih obveznosti krijejo del stroškov izgradnje centra. Občina Slovenske Konjice krije 
stroške izgradnje centra v višini 300.399 EUR. Investicija bo zaključena v maju 2014. S poskusnim 
obratovanjem bodo pričeli v mesecu juniju 2014. Odlagalno polje je že v funkciji 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-12-0019. 

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

051004 - Javna infrastruktura odpadki 
Vrednost: 21.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena subvencioniranju in pokrivanju izgub za storitev zbiranja in ravnanja z odpadki v 
skladu z uredbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja 

051005 - Investicijsko vzdrževanje GJI - odpadki 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena zagotavljanju rednega investicijskega vzdrževanja na objektih in napravah za 
ravnanje z odpadki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0009. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plan investicijskega vzdrževanja JKP, ki je obvezna priloga k letni pogodbi o najemu GJI. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 949.563 EUR 

Opis podprograma 
Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v 
aglomeracijah. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o varstvu okolja,  
- zakon o gospodarskih javnih službah, 
- zakon o vodah, 
- zakon o ohranjanju narave, 
- zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: 
Skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, (novelacija za 
obdobje od 2005 do 2017, november 2010) so za območja poselitve iz osnovnega programa predvideni 
naslednji roki opremljanja s kanalizacijo in ČN: 
- v aglomeraciji 9800 Vešenik zgraditi čistilno napravo najkasneje do 31. 12. 2015 in do 31. 12. 2017 
zagotoviti 95% odvajanje odpadne vode v kanalizacijo s povezavo na čistilno napravo (po kriteriju 
velikosti med 2.000 in 15.000 enot obremenitve), 
- v aglomeraciji 9913 Loče zgraditi ČN najkasneje do 31. 12. 2015 in do 31. 12. 2017 zagotoviti 80% 
priključenost na javno kanalizacijo (po kriteriju obremenjenosti med 50 in 2.000 PE z gostoto 
obremenjenosti več kot 20 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami), 
- v aglomeraciji 9928 Žiče zgraditi ČN najkasneje do 31. 12. 2015 in do 31. 12. 2017 zagotoviti 70% 
priključenost na javno kanalizacijo (po kriteriju obremenjenosti med 50 in 2.000 PE z gostoto 
obremenjenosti več kot 20 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami). 
V aglomeracijah iz dodatnega programa (Draža vas, Zbelovo, Tepanjski vrh, Mlače, Konjiška vas, Zeče, 
Štajerska vas, Breg pri Konjicah, Novo Tepanje, Dobrovlje) se predvideva izgradnja čistilnih naprav in 
kanalizacije po tistem, ko ima Občina v celoti izpolnjene vse obveznosti iz večjih aglomeracij. 
Aglomeracija Tepanje že ima urejeno odvajanje komunalne odpadne vode in čiščenje na čistilni napravi 
Tepanje (1000 PE). 
Kazalci: 
1. Redno obratovanje CČN Slovenske Konjice in 95% priključenost PE na kanalizacijo znotraj 
aglomeracije 9800 Vešenik do 2015 
2. Izgradnja ČN Loče (80% priključenost PE na kanalizacijo v aglomeraciji Loče do 2015), izgradnja ČN 
Žiče (70% priključenost PE na kanalizacijo v aglomeraciji Žiče do 2015). 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kazalci: 
- gradnja CČN Slov. Konjice in primarnih kolektorjev po zastavljenem terminskem planu kontinuirano do 
31. 12. 2014 
- projektna dokumentacija za izgradnjo sekundarne kanalizacije v aglomeraciji 9800 Vešenik  
- redno investicijsko vzdrževanje 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

052002 - Čistilne naprave 
Vrednost: 733.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Celotni projekt "Celovito urejanje porečja Dravinje; Odvajanje in čiščenje odpadne vode" je bil na podlagi 
pripravljenosti posameznih projektov razdeljen na tri faze: prva faza obsega odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v občini Slovenska Bistrica, druga faza v občinah Slovenske Konjice in Zreče, tretja faza 
pa v občinah Oplotnica, Poljčane in Rače-Fram. Aprila 2011 je bila izdana Odločba organa upravljanja 
(SVLR) o dodelitvi sredstev za skupino projektov "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah 
Slovenske Konjice in Zreče. Izpeljani so bili postopki oddaje javnega naročanja za gradnjo, nadzor in 
obveščanje javnosti. Septembra 2011 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave v občini Slovenske Konjice. Oktobra 2011 je bila podpisana pogodba za izvedbo storitev 
gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu ter pogodba za izdelavo strategije in orodij 
komuniciranja z javnostjo. Pogodba o sofinanciranju za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave je bila 
podpisana  v avgustu 2012. Pričetek gradnje kanalizacije je bil junija 2012, medtem ko se je čistilna 
naprava pričela graditi septembra 2012. Čistilna naprava je bila zgrajena septembra 2013 in v novembru 
pričnemo z enoletnim poskusnim obratovanjem. Kanalizacijski sistem s pripadajočimi objekti (2 črpališča 
in 3 razbremenilni bazeni) bo dokončan v novembru 2013.                                                                   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0035 (podlaga). 
Projekt OB114-09-0016. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Celotni projekt "Celovito urejanje porečja Dravinje". 
 

052004 - Namenska poraba okoljske dajatve - kolektorji, kanalizacije 
Vrednost: 120.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda je mogoče namensko porabiti za izgradnjo 
manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Potrebno 
je pridobiti projektno dokumentacijo za izgradnjo sekundarne kanalizacije v aglomeraciji Vešenik 9800 
ter pridobiti služnosti. Z dograditvijo sekundarne kanalizacije bo dana možnost za priključitev 95% PE na 
CČN Slovenske Konjice.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0017. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

052006 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na območjih kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena in se hiše ne bodo priključile na 
kanalizacijo, si morajo uporabniki sami zagotoviti malo čistilno napravo. Lastniki morajo postopoma 
opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, najkasneje do 31.12.2017. Na osnovi razpisa bo 
možno polovično subvencioniranje malih čistilnih naprav, manjših od 50 PE. 
Potrebno je izdelati idejno zasnovo z izborom variante za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
za aglomeracije na JV občine: Loče, Žiče, Draža vas, Zbelovo in Mlače. Prav tako bo potrebno izdelati 
študijo izvedljivosti ter investicijo prijaviti na Kohezijski sklad. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0010. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izdelana študija Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Slovenske 
Konjice. 

052014 - Javna infrastruktura odpadne vode 
Vrednost: 13.563 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena subvencioniranju in pokrivanju izgub za storitve odvajanje odpadnih voda v 
skladu z uredbo.    

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. 

052015 - Investicijsko vzdrževanje GJI - odvajanje odpadnih voda 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena zagotavljanju rednega investicijskega vzdrževanja na objektih in napravah za 
odvajanje odpadnih voda. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0010. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plan investicijskega vzdrževanja JKP, ki je obvezna priloga k letni pogodbi o najemu GJI. 

052016 - Investicijsko vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena zagotavljanju rednega investicijskega vzdrževanja na objektih in napravah za 
čiščenje odpadnih voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0011. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plan investicijskega vzdrževanja JKP, ki je obvezna priloga k letni pogodbi o najemu GJI. 

5016 - KS Žiče 
Vrednost: 20.000 EUR 

052008 - KS Žiče - kanalizacija 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za dograditev krajših odsekov kanalizacijskega sistema na osnovi finančnega 
plana KS Žiče.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0110. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 1.000 EUR 

Opis podprograma 
Izboljšanje stanja okolja se odraža s celovitim pristopom k varovanju okolja: aktivnosti 
osveščanja prebivalcev do sonaravnega razvoja, racionalni rabi naravnih virov, sanaciji okoljskih bremen, 
gradnji potrebne infrastrukture. Odgovornost do varovanja in izboljšanja stanja okolja se kaže na vseh 
področjih delovanja.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o varstvu okolja,  
- zakon o gospodarskih javnih službah,  
- zakon o vodah, 
- zakon o ohranjanju narave, 
- zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na podlagi doseženih predpisanih standardov opremljenosti s komunalno infrastrukturo je dolgoročni cilj 
izboljšanje stanja reke Dravinje. V skladu z vodno direktivo je dolgoročni cilj doseganje dobrega 
ekološkega in dobrega kemijskega stanja reke Dravinje na območju občine.    
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je realizacija načrtovanih projektov. Kazalci so: izboljšanje kakovosti pitne vode, zmanjšanje 
količin, ponovna uporaba in predelava odpadkov.  
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4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

053002 - Zdravo mesto 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena promociji zdravega načina življenja v občini. V okviru projekta Zdravo 
mesto Slovenske Konjice želimo vplivati na dvig kakovosti življenja vseh prebivalcev ter občane 
vzpodbuditi k aktivni skrbi in odgovornosti za lastno zdravje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev je enaka porabi v preteklih letih. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.503.445 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Občinski prostorski načrt ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Prostorske ureditve lokalnega pomena. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 16 -. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe: 

• 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 
• 1603 Komunalna dejavnost, 
• 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
• 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
• stavbna zemljišča). 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 65.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje 
in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Omogočati skladen prostorski razvoj občine z obravnavo in usklajevanjem potreb in interesov razvoja z 
javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih 
virov, obrambe pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov za 
nadaljnji razvoj oziroma obnovo naselij ter podeželja.  
Prikaz prostorskih podatkov in prostorskih ureditev s pomočjo kvalitetnega geografskega sistema z 
možnostjo izvajanja lastnih analiz prostorskih podatkov.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 

• 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
• 16029003 Prostorsko načrtovanje. 
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16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost: 5.000 EUR 

Opis podprograma 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic 
in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- Zakon o temeljni geodetski izmeri, 
- Zakon o urejanju prostora, 
- Zakon o prostorskem načrtovanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Prikaz prostorskih podatkov in prostorskih ureditev se bo izvajala s pomočjo kvalitetnega geografskega 
sistema z možnostjo izvajanja lastnih analiz prostorskih podatkov. Vzpostavitev, vodenje in ažuriranje 
katastra gospodarske javne infrastrukture je namenjeno zaradi potreb določanja posegov v prostor, 
oziroma v povezavi z geografskim informacijskim sistemom, je na enem mestu zbrana evidenca vseh 
infrastrukturnih omrežij.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vodenje in ažuriranje geografskega sistema in katastra javne komunalne infrastrukture. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

062004 - GIS - geografski informacijski sistem 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Geoinformacijski sistem (GIS) je vzpostavljen z namenom možnosti pregledovanja in upravljanja s 
prostorskimi podatki. Prostorski podatki so državni (zemljiški kataster, kataster stavb, evidenca hišnih 
številk, digitalni ortofoto - DOF, register prebivalcev) in občinski (podatki o namenski rabi zemljišč, cestna 
baza, gospodarska javna infrastruktura - vodovod, kanalizacije, javna razsvetljava, ravnanje z odpadki). 
GIS se vzdržujejo z zunanji izvajalci. 
Kataster komunalne infrastrukture (GJI) se vodi skladno z zakonodajo. Lastnik GJI je dolžan podatke o 
GJI vpisati v zbirni kataster GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Podatki so nato razvidni iz GIS-a. V 
evidenci nepremičnin (REN), ki jo vodi Geodetska uprava RS, je občina v bazo dolžna pošiljati podatke o 
namenski rabi parcel. Presek namenske rabe z veljavnim digitalnim zemljiškim katastrom se izvaja s 
pomočjo zunanjega izvajalca.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Ur. l. RS, št. 119/07), Pravilnik o vsebini in načinu 
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04) in Pravilnik o določanju zemljišč 
za gradnjo (Ur. l. RS, št. 66/13).  Izračun predloga porabe sredstev je določen na osnovi porabe 
iz preteklih let oz. na osnovi novih potreb vpisov podatkov v GJI, ter ocenitve enkratnega preseka 
namenske rabe na DKN. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 60.000 EUR 

Opis podprograma 
Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Posegi v prostor in prostorske ureditve se bodo načrtovale tako, da se omogoča trajnostni razvoj v 
prostoru in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajene dejavnosti v 
prostoru, prenova obstoječega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega 
prostora, varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop, obrambo in varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadaljevanje postopka sprejemanja občinskega prostorskega načrta s katerim se načrtujejo prostorske 
ureditve lokalnega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov v prostor in sprejemanje posameznih 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov, s katerimi se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve 
lokalnega pomena. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

062001 - Planska dokumentacija 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z izdanim Sklepom MOP, da je za OPN občine Slovenske Konjice potrebno izdelati celovito 
presojo vplivov na okolje, je bilo izdelano Okoljsko poročilo in poslano skupaj z OPN v mnenje na 
Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.  
Mnenje, ki smo ga prejeli  dne 2.10.2013 je bilo, da Okoljsko poročilo  za OPN občine Slovenske Konjice 
z vidika varstva okolja ni ustrezno, zato ga je treba dopolniti in popraviti v skladu s posredovanimi 
pripombami Ministrstva za zdravje, Zavoda za varstvo narave - OE Celje, Agencije RS za okolje - Urad za 
upravljanje z vodami ter Ministrstva za kulturo. 
Ko bo pridobljeno pozitivno mnenje na dopolnjeno Okoljsko poročilo bosta oba dokumenta sočasno javno 
razgrnjena. Po javni razgrnitvi obeh dokumentov in pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora predlog 
občinskega prostorskega načrta sprejme še občinski svet.   

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zakon o prostorskem načrtovanju s podzakonskimi predpisi. 

062002 - Urbanistična dokumentacija 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pri realizaciji veljavnega prostorskega plana Občine so predvidena sredstva za financiranje urbanistične 
dokumentacije, kot so novi prostorski akti in eventualne spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih 
aktov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice 
za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998 in 2001) in družbenega plana razvoja Občine 
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - 
dopolnitev v letu 2001 (Ur.l. RS, št. 75/04). 
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1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 390.445 EUR 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje varne vodooskrbe in oskrba prebivalcev z zdravstveno ustrezno in neoporečno pitno vodo. 
Zagotavljanje urejenih pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, obnova javnih površin in vzdrževanje 
le teh. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Realizacija investicij in vzdrževalnih del po posameznih področjih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

• 16039001 Oskrba z vodo, 
• 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,  
• 16039003 Objekti za rekreacijo,  
• 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 147.545 EUR 

Opis podprograma 
Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo 
na celotnem območju občine. V naseljih, kjer se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz vaških vodovodov, 
mora občina urediti razmerja z upravljavci vodovodov, da bo vodooskrba  skladu z veljavno zakonodajo.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o vodah, 
- zakon o varstvu okolja, 
- zakon o gospodarskih javnih službah, 
- zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji: 
- zagotavljanje neoporečne pitne vode za vse prebivalce občine 
- spremljanje in nadzor nad kvaliteto pitne vode vseh javnih vodooskrbnih sistemov (državni monitoring, 
notranji nadzor izvajalcev) 
- vzdrževanje vodovodnih sistemov, obnova dotrajanih odsekov vodovoda , obnova objektov za oskrbo s 
pitno vodo 
- širitev vodovodnega sistema na območjih novih poselitev, dodatne priključitve na javni vodovodni sistem 
- aktivno sodelovanje z vodovodnimi odbori pri ureditvi vodnih dovoljenj za vodna zajetja, ki oskrbujejo 
vaške vodovode, vzpostavitev nultega katastra vodovoda, ustrezna ureditev statusa pravnih oseb 
namesto obstoječih vodovodni odborov  
Kazalci: 
1. Realizacija zastavljenih projektov na področju vodooskrbe v letu 2012 
2. Izboljšanje kvalitete pitne vode in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode 
3. Zamenjava dotrajanih odsekov vodovoda in zmanjšanje števila okvar 
4. Telemetrijski nadzor na vseh javnih vodovodnih sistemih v občini  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji:  
- izvedba rednih investicijsko vzdrževalnih del na objektih in napravah za oskrbo s pitno vodo 
- izvedba investicije izgradnje magistralnega vodovoda v sklopu projekta "Celovito urejanje porečja 
Dravinje". 
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4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

063001 - Drugi vodni viri 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Potrebna je novelacija strokovnih podlag za zaščito vodnih virov, iz katerih se oskrbujejo prebivalci s pitno 
vodo v občini Slovenske Konjice.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocena glede na porabo prejšnjih let. 

063006 - Izgradnja vodovodnega sistema v občini 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je novembra 2010 pridobila PGD projekte za izgradnjo primarnega povezovalnega vodovodnega 
sistema občine Slovenske Konjice s pripadajočimi objekti ter PZI za sekundarno omrežje. V okviru 
projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop" je bila maja 2011 predana 1. verzija Vloge na 
Ministrstvo za okolje in prostor. Julija 2013 je po zahtevanih dopolnitvah MKO predana 3. verzija Vloge, 
ki je trenutno v fazi preverjanja. Izvedba investicije bo mogoča v novi finančni perspektivi 2014-
2020. Projekt bo omogočal dostavo pitne vode z večjo zanesljivostjo, zagotovila se bo tudi zadostnost 
vodnih virov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0003. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Projekt "Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje". 
 

063007 - Investicijsko vzdrževanje GJI - vodooskrba 
Vrednost: 130.545 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena zagotavljanju rednega investicijskega vzdrževanja na vodooskrbnih objektih. 
Predvidena je zamenjava najbolj dotrajanih odsekov vodovodnega sistema, ki so potrebni sanacije.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0008. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Plan investicijskega vzdrževanja JKP, ki je obvezna priloga k letni pogodbi o najemu GJI. 

5001 - KS Bezina 
Vrednost: 31.200 EUR 

063008 - Vodovod Bezina 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Bezina na osnovi 
finančnega plana KS Bezina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-11-0007. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 42.900 EUR 

Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, 
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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 pokopali, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

049040 - Mrliška vežica Špitalič 
Vrednost: 42.900 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvideno je nadaljevanje gradnje mrliške vežice v Špitaliču na podlagi sprejete spremembe 
prostorskega akta in izdanega gradbenega dovoljenja št. 351-43/2013 11222 z dne 12.3.2013.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-11-0020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 200.000 EUR 

Opis podprograma 
Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, stroška igrišča, 
kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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, 
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- zakon o gospodarskih javnih službah, 
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok, zagotovitev kvalitetnih in vzdrževanih javnih 
površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom in nadomeščanje dotrajane urbane 
opreme in igral. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

049033 - Vzdrževanje mestnih središč 
Vrednost: 200.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za vzdrževanje mestnih središč so zagotovljena sredstva v obsegu iz preteklega obdobja na podlagi 
sklenjene pogodbe z Javnim komunalnim podjetjem Slovenske Konjice. Preostali del sredstev pa je 
namenjen za tekoča vzdrževalna dela in investicijsko vzdrževalna dela mestnih središč med katere spada 
tudi ureditev javnih površin stare tržnice in izvedba lamelne fasade na FL (centrala OŠO) Slov. Konjice.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0006 in projekt OB114-13-0012. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah. Pravica porabe za ureditev javnih površin stare tržnice in 
izvedbo lamelne fasade na FL Slov. Konjice je opredeljena v NRP.  
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 458.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za 
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 
stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti čim več neprofitnih stanovanj. Opažamo namreč, da 
so potrebe po neprofitnih stanovanjih vedno večje, kajti narašča število socialno ogroženih ljudi in število 
mladih družin. Prav tako se na nas obračajo ženske z otroki, ki so žrtve nasilja ali v ločitvenem postopku, 
zato bi nujno potrebovali bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih težav najbolj ogroženih 
skupin prebivalstva, torej ljudi, ki iz najrazličnejših vzrokov ostanejo brez strehe nad glavo, oziroma živijo 
v nevzdržnih razmerah.  
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotoviti čim večje število neprofitnih stanovanj. Kazalec, s katerim se bo 
merilo doseganje zastavljenih ciljev je število dodeljenih stanovanj. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanaša na glavna programa, sta: 
• 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
• 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju. 
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 210.000 EUR 

Opis podprograma 
Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, 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 javnega 
stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o graditvi objektov, 
- zakon o gospodarskih javnih službah, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je gradnja neprofitnih stanovanj in bivalnih enot.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj občine je investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj oziroma priprava praznih stanovanj za 
vselitev. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

061006 - Nakup stanovanj in poslovnih prostorov 
Vrednost: 210.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Konec leta 2013 se planira sklenitev sporazuma v zadnjem denacionalizacijskem postopku upravičencev 
Deželne banke Slovenije in Kapitalske zadruge. 
Odkup in ureditev lastništva za 16 stanovanj in en poslovni prostor za objekte Celjska 12, 14 in 16  ter 
Stari trg 25, kateri so bili v postopku denacionalizacije Deželne banke Slovenije in Kapitalske zadruge. Po 
sklenitvi sporazuma se v letu 2013 plača kupnina 100.000 EUR, v letu 2014  210.000 EUR ter v letu 2015 
210.000 EUR. S tem se občina reši vseh odškodninskih zahtevkov lastnikov stanovanj (dva) ter 
upravičencev za nemožnost uporabe od vložitve zahtevka v letu 1993 do podpisa sporazuma. S 
sklenitvijo sporazuma in plačilom odškodnine občina ostaja lastnik navedenih nepremičnin (16 stanovanj 
in en poslovni prostor), razen lastniških stanovanj (štiri stanovanja). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0039. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 248.000 EUR 

Opis podprograma 
Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje 
neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, 
upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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, 
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- zakon o varstvu okolja, 
- zakon o gospodarskih javnih službah, 
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji drugih programov na stanovanjskem področju zajemajo tekoče vzdrževanje in upravljanje 
stanovanj in poslovnih prostorov. Za doseganje teh dolgoročnih ciljev se skozi vse leto izvaja tekoče 
vzdrževanje in upravljanje stanovanj ter poslovnih prostorov, ki so last občine. Upravljanje stanovanj in 
poslovnih prostorov je s pogodbo preneseno na Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj programa je skrb za redno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov kar prispeva k 
doseganju dolgoročnih ciljev pri izvajanju drugih programov na stanovanjskem področju. Letni cilj občine 
je torej skrbeti za občinska stanovanja kot dober gospodar. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

061001 - Tekoče zakonske in pogodbene obveznosti ter drugi odhodki 
Vrednost: 124.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina  je bila  po 117. členu Stanovanjskega zakona dolžna prodati stanovanja bivšim imetnikom 
stanovanjske pravice, ki so to zahtevali v roku dveh let od uveljavitve Stanovanjskega zakona, tj. do 
oktobra 1993.  Glede na to, da je velik del imetnikov stanovanjske pravice odkupilo stanovanja na 
obročno odplačilo (do 240 obrokov), in da mesečni obroki predstavljajo prihodke od kupnin, mora občina 
po 130. členu Stanovanjskega zakona  odvajati 20% teh sredstev Stanovanjskemu skladu RS in 10% 
Odškodninskemu skladu RS. Poleg  plačil bančnih storitev (provizije, obresti ipd.) ta točka zajema še 
plačila davka na promet nepremičnin,  stroške za vpis etažne lastnine, stroške cenitve nepremičnin in 
drugo.  
 
Občina Slovenske Konjice je na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 
popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), 121.  in 121. a 
člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 
18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/10-
ZUPJS, 56/11 Odl. US: U-I-255/09-14, 87/11, 40/12-ZUJF) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Ur.l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10-ZUPJS) od 1. 1. 2005 dalje dolžna subvencionirati najemnine 
socialno ogroženim najemnikom.  Subvencija znaša do največ 80% polne neprofitne najemnine, več kot 
polovica upravičencev pa dosega najvišji odstotek subvencije. S 1. 1. 2009 je stopila v veljavo novela 
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVETL in 
57/08), na podlagi katere je občina dolžna subvencionirati tudi najemnine v tržnih stanovanjih.  
 
Na področju pomoči pri plačevanju neprofitne in tržne najemnine je prišlo z uveljavitvijo Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev do bistvenih sprememb. Od 1.1.2012 so pristojni za izdajo odločb o 
subvencionirani najemnini centri za socialno delo, občine pa ostajajo zavezanke za plačilo le-teh. Poleg 
tega so po novi zakonodaji najemniki tržnih stanovanj upravičeni do višje subvencije kot doslej, saj je le-ta 
sestavljena iz dveh delov in sicer iz razlike med priznano neprofitno najemnino in zmožnostjo plačila, če 
bi imel prosilec v najemu neprofitno stanovanje in iz razlike med priznano tržno najemnino in priznano 
neprofitno najemnino. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih izdanih novih odločb centra za 
socialno delo o upravičenosti do subvencionirane najemnine. 
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061008 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov Stanovanjsko 
podjetje Konjice 

Vrednost: 124.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz navedene proračunske postavke se zagotovijo sredstva za upravljanje vseh stanovanj, poslovnih 
prostorov in garaž, katerih lastnik je občina ter za zagotavljanje nemotenega izvajanja in ustvarjanja 
pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega neprofitnega sklada stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0042. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

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

Vrednost: 590.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1606 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 
Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine 
Slov. Konjice) za različne namen. Nakup zemljišč za nadaljnjo gradnjo ali ostale potrebe občine v skladu 
z OPN in potrebami posameznih ožjih delov občine, nakupe zemljišč, ki bodo omogočali nadaljnji 
strateški razvoj občine. Nadaljevanje urejanja lastništva kategoriziranih cest s ciljem dokončne ureditve 
lastniških razmerij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe 
postopkov upravljanja in gradnje komunalne infrastrukture. Predvideva se nakup zemljišč za nadaljnjo 
gradnjo in sicer v Dobrnežu ter ostalo. Po sprejetju občinskega prostorskega načrta (OPN) se predvideva 
nakup zemljišča v Dobrnežu ter ostalo. V starem delu industrijskega kompleksa KONUS se načrtuje 
ureditev in odkup vseh zemljišč po katerih potekajo ceste, v katerih je večina komunalne infrastrukture ter 
zemljišč štiri metrskega koridorja ob reki Dravinji. Načrtovana je tudi ureditev lastništva dela dostopne 
ceste in parkirišč ob novi tržnici Slovenske Konjice. Zaradi urejanja lastništva kategoriziranih cest 
(grajeno javno dobro) se bo tekom leta na zahtevo lastnikov zemljišč odkupilo zemljišče cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
• 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 
• 16069002 Nakup zemljišč. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 290.000 EUR 

Opis podprograma 
Poslanstvo prostorskega načrtovanja je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in 
izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko 
načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter 
njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu  z določili ZPnačrt in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega 
podprograma  pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, 33/2007) 
• Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine 
Slov. Konjice) za namen gradnje stanovanjskih, poslovnih objektov in objektov za rekreacijo in 
gospodarsko javno infrastrukturo (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, odkup, služnost, gradnja), gospodarjenje z zemljišči 
zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za 
infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim). 
Za potrebe investitorjev občinska uprava prodaja stavbna zemljišča in skrbi v skladu z občinskimi 
prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Skrbeti mora za gospodarno in ekološko neoporečno 
izrabo prostora ter ustvarjanje dolgoročnih pogojev prostorskega, družbenega in gospodarskega razvoja 
občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe 
postopkov upravljanja in gradnje komunalne infrastrukture. 
Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo gradnje komunalne infrastrukture na 
tistih območjih, kjer prostorski akti po Zakonu o prostorskem načrtovanju in programu opremljanja, 
določajo gradnjo komunalne infrastrukture. Kazalec izvedbenega cilja je dolžinska ali površinska enota 
izgrajene komunalne infrastrukture. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

061005 - Opremljanje stavbnih zemljišč 
Vrednost: 190.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij 
druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, 
načrtovani z občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo in 
služijo svojemu namenu. Občina v občinskem prostorskem načrtu določi vrste komunalne opreme, ki jih 
je treba zgraditi po posameznih enotah urejanja prostora. V ta namen je predvideno dokončanje 
ureditvenega območja PUP Vešenik nad Polegekom in območja LN Kostroj 
Kljub rednemu izvajanju opremljanja stavbnih zemljišč v strjenih naseljih, kot tudi v industrijskih conah, se 
kažejo dodatne potrebe po izvedbi določene infrastrukture. Po pridobitvi projektne dokumentacije in 
programa opremljanja za območje LN Livada Loče, bomo pristopili k  izgradnje komunalne opreme za 
območje LN Livada Loče. Prav tako bomo pristopili k ureditvi kanalizacije in vodovoda na območju LN OC 
Konus. Tako LN Livada, kot LN OC Konus, se bosta izvajala po etapah po letih , glede na interes 
graditeljev in na razpoložljiva finančna sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0044,    
Projekt OB114-07-0045,  
Projekt OB114-09-0021, 
Projekt OB114-13-0011.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

066005 - Urejanje ZK stanja in odmera cest 
Vrednost: 100.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sprejetega Odloka o kategorizaciji občinskih cest se predvideva več odmer cest, in sicer: 
Tolsti vrh-Trije križi, Sojek-Kamna gora-Črešnjice, nekaterih odsekov cest v  Ločah, Jerneju, Zbelovem, 
Zg. Lažah, Zbelovski gori, v Zečah, na Dobravi in drugo ter druge manjše odmere, glede na vloge strank 
in krajevnih skupnosti. V tej postavki so poleg odmer zajeti tudi posnetki, vrisi, razne odškodnine, 
overovitve, kjer so zajete tudi overovitve služnostnih pogodb, pretvorba listin v elektronsko obliko in 
drugo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Urejanje zemljiško-knjižnega stanja z dejanskim. 
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16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 300.000 EUR 

Opis podprograma 
Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso 
povezani s konkretnim projektom. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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 pokopali, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nakup zemljišč za nadaljnjo gradnjo ali ostale potrebe občine v skladu z OPN in potrebami posameznih 
ožjih delov občine. Z doslednim uveljavljanjem predkupne pravice omogočiti nakupe zemljišč, ki bodo 
omogočali nadaljnji strateški razvoj občine. Nadaljevanje urejanja lastništva kategoriziranih cest s ciljem 
dokončne ureditve lastniških razmerij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Predvideva se nakup zemljišč za nadaljnjo gradnjo in sicer v Dobrnežu ter ostalo. Po sprejetju 
občinskega prostorskega načrta (OPN) se predvideva nakup zemljišča v Dobrnežu. Ob možnosti 
uveljavljanja predkupne pravice se bo tekom leta pojavila potreba po nakupu ponujenega stavbnega 
zemljišča. Obstajajo možnosti nakupa zemljišč oz. objektov ob igrišču v Žičah, zemljišče ob igrišču v 
Ločah, zemljišče ob stadionu Dravinja na Dobravi, objekt ob pokopališču v Slovenskih Konjicah in drugo. 
V starem delu industrijskega kompleksa KONUS se načrtuje ureditev in odkup vseh zemljišč po katerih 
potekajo ceste, v katerih je večina komunalne infrastrukture ter zemljišč štiri metrskega koridorja ob reki 
Dravinji. Načrtovana je tudi ureditev lastništva dela dostopne ceste in parkirišč ob novi tržnici Slovenske 
Konjice. 
Zaradi urejanja lastništva kategoriziranih cest (grajeno javno dobro) se bo tekom leta na zahtevo lastnikov 
zemljišč odkupilo zemljišče cest. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

061004 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 300.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvideva se nakup zemljišč za nadaljnjo gradnjo in sicer v Dobrnežu ter ostalo. Po sprejetju 
občinskega prostorskega načrta (OPN) se predvideva nakup zemljišča v Dobrnežu. Ob možnosti 
uveljavljanja predkupne pravice se bo tekom leta pojavila potreba po nakupu ponujenega stavbnega 
zemljišča. Obstajajo možnosti nakupa zemljišč oz. objektov ob igrišču v Žičah, zemljišče ob igrišču v 
Ločah, zemljišče ob stadionu Dravinja na Dobravi, objekt ob pokopališču v Slovenskih Konjicah in drugo. 
V starem delu industrijskega kompleksa KONUS se načrtuje ureditev in odkup vseh zemljišč po katerih 
potekajo ceste, v katerih je večina komunalne infrastrukture ter zemljišč štiri metrskega koridorja ob reki 
Dravinji. Načrtovana je tudi ureditev lastništva dela dostopne ceste in parkirišč ob novi tržnici Slovenske 
Konjice. 
Zaradi urejanja lastništva kategoriziranih cest (grajeno javno dobro) se bo tekom leta na zahtevo lastnikov 
zemljišč odkupilo zemljišče cest. 
Potreba po nakupu zemljišč in urejanju lastništva grajenega javnega dobra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0040. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 140.981 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne 
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Na občinskem nivoju nimamo dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Kvalitetna zdravstvena oskrba občanov na področju primarnega zdravstva, zagotavljanje  lekarniške 
dejavnosti ter  preventivnih in drugih programov zdravstvenega varstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednja glavna programa: 
• 1702 Primarno zdravstvo, 
• 1707 Drugi programi na področju zdravstva. 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 10.981 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na 
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Kvalitetna zdravstvena oskrba občanov na področju primarnega zdravstva, zagotavljanje  lekarniške 
dejavnosti,  preventivnih in drugih programov zdravstvenega varstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V proračunu  za leto 2014 niso predvidena sredstva za sofinanciranje investicij v Zdravstvenem domu 
Slovenske Konjice. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
• 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 10.981 EUR 

Opis podprograma 
Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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 
Oblikovanje in uresničevanje  programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in 
zagotavljanje  proračunskih sredstev za te programe. 
Izvajanje  programov in  nalog za ohranitev zdravega okolja. 
Kot ustanovitelj javnega  Zdravstvenega doma zagotavljati  sredstva za investicije in 
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druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. 
Zagotavljati  mrliško pregledno službo. 
Kazalci so zmanjšanje umrljivosti,  zmanjšanje števila  obiskov pri zdravnikih in povečevanje splošne 
ravni zdravja prebivalstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji  in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

076005 - Zdravstvena postaja Loče - Materialni stroški 
Vrednost: 10.981 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za pokrivanje najemnine Zdravstvene postaje Loče, ki deluje v prostorih PC 
Kračun d.o.o. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev najemnine je določena v najemni pogodbi. 
 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 130.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno 
varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Oblikovanje in uresničevanje  programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju 
in zagotavljanje  proračunskih sredstev za te programe; 
Izvajanje  programov in  nalog za ohranitev zdravega okolja. 
Kot ustanovitelj javnega  Zdravstvenega doma zagotavljati  sredstva za investicije in 
druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. 
Zagotavljati  mrliško pregledno službo. 
Kazalci so zmanjšanje umrljivosti,  zmanjšanje števila  obiskov pri zdravnikih in povečevanje splošne 
ravni zdravja prebivalstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji  in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
• 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, 
• 17079002 Mrliško ogledna služba. 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 110.000 EUR 

Opis podprograma 
Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega 
varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o zdravstveni dejavnosti,  
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
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- zakon o lekarniški dejavnosti. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Oblikovanje in uresničevanje  programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju 
in zagotavljanje  proračunskih sredstev za te programe; 
Izvajanje  programov in  nalog za ohranitev zdravega okolja. 
Kot ustanovitelj javnega  Zdravstvenega doma zagotavljati  sredstva za investicije in 
druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. 
Zagotavljati  mrliško pregledno službo. 
Kazalci so zmanjšanje umrljivosti,  zmanjšanje števila  obiskov pri zdravnikih in povečevanje splošne 
ravni zdravja prebivalstva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji  in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

105001 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov 
Vrednost: 110.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva namenjena za obvezno zdravstveno zavarovanje  se v letu 2014  povečajo za 2,8%.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih rešitev v prihodnjem letu 2014. 
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis podprograma 
Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- 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 
Cilj Občine  na področju mrliško ogledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost - organizirati in 
financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščeni zdravniki. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe občina nima vpliva. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

076001 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokritju stroškov mrliških ogledov, prevozom pokojnikov in sanitarnih obdukcij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Obveznosti po zakonu.  
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 2.038.997 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Na občinskem nivoju nimamo dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
naslednje glavne programe: 
• 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 
• 1803 Programi v kulturi, 
• 1804 Podpora posebnim skupinam, 
• 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 992.500 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo 
nepremične in premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranjanje kulturne dediščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letu 2014 je predvidena priprava projektne dokumentacije za obnovo cerkve Sv. Janeza Krstnika v  
Žički kartuziji ter izvedba 1. faze priprave dogodkov ob 850 letnici prihoda kartuzijanov v Žičko kartuzijo.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 18029001 Nepremična kulturna dediščina. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 992.500 EUR 

Opis podprograma 
Nepremična kulturna dediščina: izdelava 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 z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, 
vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
- zakon o varstvu kulturne dediščine, 
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- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, 
- zakon o vojnih grobiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje čim več kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v podobo 
občine. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih kulturnih spomenikov, 
število obiskovalcev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so enako dolgoročnim ciljem. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

049031 - Vzdrževanje grobov borcev 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Obnova in vzdrževanje grobov borcev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ohranjanje spominskih obeležij in grobov, ki se izvaja z letno pogodbo z  Združenjem borcev za vrednote 
NOB Slov. Konjice. 

082031 - Spomeniško varstvene akcije 
Vrednost: 16.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na področju spomeniškega varstva  so  v letu 2014 namenjena izdelavi projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo strehe na cerkvi sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji v 
znesku 13.500 EUR.  
Za  prvo  fazo priprave dogodkov ob 850 letnici prihoda kartuzijanov je namenjenih 3.000 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0070. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva so načrtovana na podlagi sklenjenih pogodb za pripravo dokumentacije in ocene stroškov za 
organizacijo prireditev. 

082033 - Trebnik 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je na podlagi sporazuma o razvezi prodajne pogodbe iz leta 1996 in ureditvi zemljiškoknjižnega 
stanja pridobila lastninsko pravico prosto vseh bremen na kompleksu "Dvorca Trebnik". Takoj po 
pridobitvi lastninske pravice so se začele izvajati aktivnosti urejanja projektne dokumentacije. Tako je bila 
za obstoječi objekt B Dvorca Trebnik  v aprilu 2011 izdelana IDZ - idejna zasnova, ki je osnova za 
spremembo gradbenega dovoljenja iz leta 2005. Osnovni PGD ostaja v večjem delu nespremenjen, 
predmet sprememb je:  
" dozidava zunanjega dvigala in klančine za invalide na JZ strani ob dovozni cesti, 
" energetska ločitev objekta B od celotnega kompleksa - predvidena je sprememba energetskega 
ogrevanja na zemeljski plin, 
" izolacija fasade na zunanji strani - energetsko neracionalna raba objekta. Objekt je spomeniško zaščiten 
in v mesecu juniju 2011 je bila na Ministrstvo za kulturo vložena vloga za izdajo kulturno varstvenega 
soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Sprememba gradbenega dovoljenja je bila 
izvedena 29.08.2011. V letu 2012 bo izdelan PZI, hkrati pa se išče ustrezen vir sofinanciranja delne 
rekonstrukcije dvorca Trebnik - objekt B. Ena od možnosti je Norveški sklad, ki bo razpisal sredstva v prvi 
polovici leta 2012. Predračunska vrednost del znaša 1,5 mio EUR. Sredstva v proračunu za leto 2014 so 
namenjena plačilu PZI dokumentacije ter izvedbi nujnih vzdrževalnih del za zavarovanje  kompleksa 
Trebnik. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-11-0002. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

082034 - Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B 
Vrednost: 965.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu  2014 se bo nadaljevala v letu 2013 pričeta investicija rekonstrukcija  Dvorca Trebnik - objekt 
B. Zaključek del ter pridobitev uporabnega dovoljenja  je načrtovana do konca junija 2014.  Za 
sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je v letu 2014 v proračunu predvidenih 807.500 
EUR nepovratnih sredstev, razlika 157.500 EUR bo pokritih iz občinskega proračuna.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-12-0002. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP.  

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 530.451 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško 
dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v 
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu 
spektru obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v Občini Slovenske Konjice. Zadostno število in obseg 
prijavljenih programov na javni razpis, zadostno število obiskovalcev kulturnih prireditev, pozitivni odzivi v 
medijih in strokovni javnosti. Poleg tega želimo zagotavljati zadostna sredstva za delovanje knjižnične 
dejavnosti v naši občini in za vzdrževanje kulturnih prostorov po vseh krajevnih skupnostih. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Kazalci so število obiskov v knjižnici, število novih 
knjižnih enot, število in obiskanost kulturnih prireditev. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
• 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, 
• 18039003 Ljubiteljska kultura, 
• 18039005 Drugi programi v kulturi, 
• 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 415.651 EUR 

Opis podprograma 
Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi 
programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- Zakon o knjižničarstvu  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je še bolj približati knjižnično dejavnost uporabnikom in zagotoviti optimalno delovanje 
knjižnic. Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega 
gradiva in storitev. Kazalci uspešnosti: število izposoj in število obiskovalcev. 



 

Stran 82 od 129 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mesečnih nakazil na podlagi pogodbe. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

082001 - Plače - Splošna knjižnica Slov. Konjice 
Vrednost: 121.003 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače se zagotavljajo delno iz občinskega  proračuna in proračuna pogodbenih partneric 
Občine Zreče in Občine Vitanje ter delno iz lastnih sredstev. V planu so zajete plače za delavce v 
knjižnični dejavnosti, to je za 6 knjižničark in sorazmerni del plač za vodstveno in strokovno tehnično 
osebje. V letu 2014 se plače znižajo za 2,8%,  v skladu z zakonskimi spremembami  na področju plač v 
javnem sektorju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice  v skladu z Zakonom o 
knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi 
prejemki in nadomestila delavcev se določajo na podlagi sistemizacije delovnih mest in v skladu z  
zakonodajo s tega področja. 

082002 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - 
Splošna knjižnica 

Vrednost: 1.250 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se znižuje za 19,4 %,  v 
skladu z zakonskimi spremembami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev vezana na število zaposlenih ter število let delovne dobe. 

082003 - Drugi osebni prejemki - Splošna knjižnica 
Vrednost: 9.786 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Obseg sredstev  za druge osebne prejemke v letu 2014 ostaja na ravni iz preteklega leta.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Znesek izhaja iz števila zaposlenih in upoštevanja veljavne zakonodaje s tega področja. 

082004 - Prispevki delodajalca - Splošna knjižnica 
Vrednost: 19.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glede na znižanje plač se zniža višina prispevkov za 4,2 %. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev vezana število zaposlenih in zakonodajo. 
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082005 - Materialni stroški - Splošna knjižnica 
Vrednost: 140.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vključuje materialne stroške in stroške za tekoče vzdrževanje objektov in naprav, ki jih ima 
Splošna knjižnica v upravljanju: KD Slovenske Konjice s knjižnico, KD Loče, Mestna galerija Riemer, 
Žička kartuzija, Pustova hiša in Grad, delno pa Zavod sofinancira tudi stroške ogrevanja in zavarovanja 
KD Tepanje in KD Žiče. Za stalne stroške in stroške tekočega investicijskega vzdrževanja je v 
proračunu za leto 2014 načrtovanih  140.000 EUR, kar pomeni nespremenjen obseg glede na preteklo 
leto. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Glede na realizirano porabo preteklih let. 

082006 - Knjige 
Vrednost: 27.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Knjižnična dejavnost oz. nakup knjižničnega gradiva je določen z normativi Ministrstva za kulturo, občina 
oz. ustanovitelj pa mora pokriti 50% stroškov nakupa gradiva. Sredstva namenjena za nakup knjig v letu 
2014 ostajajo na ravni iz preteklega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0074. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva se določajo na podlagi finančnega načrta in pa 
števila prebivalcev občine. 

082036 - Energetska sanacija stavbe Splošna knjižnica 
Vrednost: 96.612 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Projekt Energetske sanacije Splošne knjižnice Slovenske Konjice je bil v  marcu 2013 prijavljen na javni 
razpis iz evropskih sredstev za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je 
objavilo  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Predračunska vrednost načrtovane investicije znaša 
193.809,98 EUR in zajema toplotno izolacijo fasade in podstrešja, zamenjavo oken in vrat, vgradnjo 
termostatskih ventilov ter energetsko sanacijo razsvetljave. V septembru 2013  je bila podpisana 
sofinancerska pogodba o odobritvi nepovratnih sredstev v znesku 119.988,53 EUR v letih 2013 in 2014, 
kar pomeni  85% upravičenih stroškov. Gradbena dela so se pričela izvajati v oktobru 2013, zaključek del 
je predviden do maja 2014. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0002. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 94.800 EUR 

Opis podprograma 
Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni 
centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki 
kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Kazalci so 
število novo nastalih kulturnih društev, število prireditev, uvrstitve na regijska in državna srečanja in 
tekmovanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla 
leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

082007 - Drugi programi - Splošna knjižnica 
Vrednost: 90.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki drugi programi so sredstva namenjena izvedbi netržnih kulturnih prireditev (Decembrske 
prireditve, 8. februar, Jurjevanje, Naznanitev trgatve, Martinovanje in druge priložnostne prireditve). V tej 
postavki so zajeta tudi sredstva  namenjena delovanju kulturnih  društev v občini.     
Zaradi  znižanja virov proračunskih prihodkov  se sredstva na postavki v letu 2014 znižujejo za 4,3%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zagotavljanje zadostnih sredstev za organizacijo najrazličnejših prireditev. Doseganje ciljev bomo merili s 
številom prireditev in obiskovalcev na prireditvah. Omogočiti delovanje kulturnih društev. 

084011 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Vrednost: 4.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Območna Izpostava Slovenske 
Konjice za izvajanje skupnih programov  ljubiteljske kulture na območni in medobmočni ravni. Glede na 
znižanje virov prihodkov v občinskem proračunu, se obseg sredstev v letu 2014 znižuje za 4 %. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izračuni temeljijo na podlagi porabljenih sredstev iz preteklih let (vsakoletna pogodba). 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis podprograma 
Ljubiteljska kultura: 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 
Pregled predpisov:  

- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki 
kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ter izvedba 
kvalitetnih kulturnih prireditev v občini. Kazalci so število novo nastalih kulturnih društev, število prireditev, 
uvrstitve na regijska in državna srečanja in tekmovanja. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla 
leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

5004 - KS Draža vas 
Vrednost: 17.900 EUR 

084015 - Dom krajanov Draža vas 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicijsko vzdrževalna dela na Domu krajanov Draža vas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0002. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

5005 - KS Jernej 
Vrednost: 40.900 EUR 

084007 - Dom krajanov Sv. Jernej 
Vrednost: 18.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvedba zaključnih del in nabava notranje opreme Doma krajanov Sv. Jernej. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0071. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 3.800 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov 
veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih 
posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov društev, število upravičencev, ipd. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 18049004 Programi drugih posebnih skupin. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 3.800 EUR 

Opis podprograma 
Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov 
upokojenskih društev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov: 

- zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov društev, število upravičencev, ipd. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

084001 - Dejavnost društev 
Vrednost: 3.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna 
Občine Slovenske Konjice namenjena sofinanciranju dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o 
sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Slovenske Konjice ne določajo in imajo sedež 
v Občini Slovenske Konjice in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je 
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Slovenske Konjice. Cilj sofinanciranja 
dejavnosti društev je omogočiti delovanje in obstoj društev, kakor tudi omogočiti društvom izvedbo 
predavanj, izobraževanj za člane in širšo okolico, izdajo biltena ter organizacijo prireditev na področju 
kulture in športa. Glede na znižanje virov sredstev na prihodkovni strani proračuna se  sredstva za 
dejavnost društev  v letu 2014 znižajo za 5%,  to je 200 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let. 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 512.246 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na 
področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilj Občine Slovenske Konjice je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja vseh 
prebivalcev naše občine. Na področju športa  bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in povečanjem 
števila športno aktivnega prebivalstva, predvsem otrok v športnih klubih, ki so registrirana v Občini 
Slovenske Konjice. 
Doseganje ciljev je moč doseči le z ustreznim racionalnim upravljanjem obstoječe infrastrukture in z 
izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni. Kazalci so število aktivno 
delujočih društev, število ljudi, ki se ukvarja s športnimi dejavnostmi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  
• 18059001 Programi športa, 
• 18059002 Programi za mladino. 
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18059001 - Programi športa 

Vrednost: 459.846 EUR 

Opis podprograma 
Programi športa: 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 (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje 
športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o društvih, 
- zakon o športu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na področju športa bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali povečanjem števila otrok, ki so 
vključeni v športno vadbo v okviru naših športnih društev. Njihovimi uspehi na tekmovanjih itd. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

081001 - Plače - Zavod za šport Slov. Konjice 
Vrednost: 13.242 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače si Zavod za šport v pretežni meri zagotavlja sam. Občinski delež se nanaša na pokritje 
približno polovice zneska plače direktorja. Ta del se v letu 2014 zniža v skladu z zakonskimi 
spremembami  na področju plač v javnem sektorju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se določajo na podlagi sistemizacije delovnih mest 
ter upoštevanja  veljavne zakonodaje. 

081002 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - 
Zavod za šport 

Vrednost: 1.216 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina sredstev je vezana število zaposlenih in doseženo delovno dobo v javni upravi. Višina postavke 
ostaja nespremenjena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Veljavna zakonodaja s tega področja. 

081003 - Drugi osebni prejemki - Zavod za šport 
Vrednost: 760 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Malica, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina posameznih izplačil drugih osebnih prejemkov je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor. 

081004 - Prispevki delodajalca - Zavod za šport 
Vrednost: 2.260 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina sredstev za prispevke  se zniža v skladu z znižanjem plač. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina sredstev je vezana na število zaposlenih in zakonodajo. 

081005 - Materialni stroški - Zavod za šport 
Vrednost: 4.608 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Obseg sredstev za materialne stroške za leto 2014 ostaja na nivoju iz leta 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Glede na realizirano porabo preteklih let. 

081006 - Vzdrževanje in funkcionalni stroški športnih objektov - Zavod 
za šport 

Vrednost: 101.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za vzdrževanje in funkcionalne stroške  športnih objektov se v letu  2014 glede na preteklo leto  
povečajo  za 1.200 EUR, kolikor znaša ocenjeni strošek vzdrževanja na tekaški stezi Park s strani 
zunanjega izvajalca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva so planirana glede na povprečno porabo v preteklih letih ter ocene stroškov vzdrževanja na 
novo pridobljenih investicijah. 
 

081007 - Dotacije klubom in društvom - Zavod za šport 
Vrednost: 102.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Slovenske Konjice skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu z zagotavljanjem primernega 
obsega finančnih sredstev za izvajanje in realizacijo programov, opredeljenih v letnih programih športa, 
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, 
gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov. 
Glede na znižanje virov sredstev na prihodkovni strani proračuna se  sredstva za dotacije klubom in 
društvom  v letu 2014 znižajo za 4,7%,  oziroma za 5.000 EUR.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let. 

081008 - Drugi programi - Zavod za šport 
Vrednost: 33.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz te postavke  so sredstva namenjena  financiranju   šolskega in predšolskega  športa, vrhunskega 
športa, izobraževanja v športu, prireditvam  in tekmovanjem, nabavi športne opreme, rekreativnim  
prireditvam in informativni dejavnosti  ter promociji  športa. Poleg teh dejavnosti se sofinancira še športni 
razred na Gimnaziji in Konjiški maraton.   
Dodatno pa se v letu 2014 povečajo sredstva  za vzdrževanje športnih igrišč v KS za 2.000 EUR (iz 
prejšnjih 2.000 EUR). S tem bo zagotovljena večja pomoč KS pri nabavi najnujnejše športne opreme, kar 
bo posledično zagotovilo  večjo urejenost športnih igrišč v KS. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Glede na predvidene aktivnosti in realizacijo preteklih let. 

081009 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 87.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov Zavoda za šport v letu 2014 zajema: 
a) projekt izgradnje dveh odbojkarskih igrišč ob Športni dvorani  Slovenske Konjice in pri OŠ Loče 
(zagotovljeno je sofinanciranje Fundacije za šport v vrednosti 31.250 EUR); 
b) sanacija in prenova fitnesa v Športni dvorani; 
c) dokončanje bazena Zbelovo. Za pridobitev sofinancerskih sredstev bo izvedena  prijava na razpis 
Fundacije za šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0058. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

081031 - Vzdrževanje bazenov Zbelovo, Slov. Konjice 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
JKP Slovenske Konjice je  upravljavec bazena v Slovenskih Konjicah.  Iz občinskega proračuna se v 
skladu s pogodbo pokriva razlika med prihodki in stroški za obratovanje bazena. Zaradi naraščajočih 
sredstev za vzdrževalna dela na bazenu se sredstva na postavki   povečujejo za 10.000 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Predloženi obračun prihodkov in odhodkov poslovanja obeh bazenov. 

081037 - KS Sp. Grušovje - večnamenski objekt 
Vrednost: 46.560 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izgradnja večnamenskega objekta v KS Sp. Grušovje se je pričela v septembru  2013. Z izvajalcem del je 
bila sklenjena gradbena pogodba v vrednosti 111.019,59 EUR z DDV. Glede na omejena investicijska 
sredstva KS Sp. Grušovje se dokončanje objekta načrtuje šele v letu 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-10-0012. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
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081040 - KS Vešenik Brdo športni objekt 
Vrednost: 18.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 V letu 2014 je predvideno asfaltiranje športnega  igrišča KS Vešenik Brdo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-09-0032. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 
 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 52.400 EUR 

Opis podprograma 
Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 
(klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa 
otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o društvih, 
- zakon o športu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spodbujanje mladih k sodelovanju v raznih programih in pomoči pri izvajanju projektov, ki pripomorejo h 
kvalitetnejši rabi prostega časa mladih v naši občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba vseh zastavljenih projektov in programov za mlade preko mladinskih in otroških društev, ter 
 privabiti čim več mladih k sodelovanju. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

084003 - Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade 
Vrednost: 49.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva  namenjena mladinskim društvom, ki izvajajo mladinske in otroške programe  in projekte v naši 
občini, in katera izpolnjujejo razpisne pogoje po Pravilniku o sofinanciranju mladinskih in otroških 
programov in projektov katera delujejo in imajo sedež na  našem območju.  Glede na znižanje virov 
sredstev na prihodkovni strani proračuna se  sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade v letu 2014 
zniža za 2%, to je 1000 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let. 
 

084004 - Preventivna dejavnost - problematika mladih 
Vrednost: 3.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za preventivno dejavnost v zvezi s problematiko mladih se bodo v letu 2014 nadaljevali . Terensko  delo z 
odvisniki ter materinski dom izvajalca JZ Socio Celje; programi, ki obravnavajo odvisnike od 
prepovedanih drog, katerega izvaja inštitut Vir. Že nekaj let sofinanciramo program društva Mali vitez, ki 
je nevladna organizacija in se ukvarja s posledicami zdravljenja raka v otroštvu na psihičnem 
področju. Ter v lokalni  skupnosti Rdeči križ Slovenske Konjice, kateri izvaja program (šola za starše, 
predavanja za učence in dijake) ter drugi programi preventivne narave. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izračuni temeljijo na podlagi potreb, predvidenih aktivnostih in realizacije preteklih let. 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 3.127.723 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje 
znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja ter širjenje in zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Proračunski porabniki znotraj glavnega programa so: Osnovna šola Ob Dravinji,  Osnovna šola Pod goro 
in Osnovna šola Loče. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe: 
• 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
• 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,  
• 1905 Drugi izobraževalni programi, 
• 1906 Pomoči šolajočim. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 2.156.120 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in 
drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelji smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva 
za plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih, v katere so vključeni naši otroci. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem 
je pomemben zlasti dolgoročni obseg dejavnosti (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in 
zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi 
delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v 
Občini Slovenske Konjice. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
• 19029001 Vrtci. 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 2.156.120 EUR 

Opis podprograma 
Vrtci: 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 
Pregled predpisov:  
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- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o vrtcih, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti 
lokalnih skupnosti, zagotavljanje fleksibilne ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah 
zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec, skrb za kakovostno vzgojo otrok, 
zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov za 
starše in rezervacija na dolgoletni ravni, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj 
povečanje vključenosti otrok v vrtce in kakovost vrtcev. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno 
z normativi in standardi ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. 
Dolgoročno pa je potrebno zagotavljati pogoje tudi za zasebne vrtce. 
Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem je pomemben zlasti dolgoročni obseg dejavnosti (raznovrstni 
programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, 
dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, obseg 
sredstev za predšolsko vzgojo v Občini Slovenske Konjice. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih  skladno s predpisanimi normativi in 
standardi,  zagotavljali popuste za starše, zagotavljali bomo investicijsko vzdrževanje objektov. 
Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju. 
 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

091101 - Amortizacija in investicijsko vzdrževanje - Vrtec Slov. 
Konjice 

Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju  objektov v enotah JZ  Vrtec Slovenske Konjice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0101. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

091102 - Razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev - Vrtec Slov. 
Konjice 

Vrednost: 1.746.960 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Obseg proračunskih sredstev za JZ Vrtec Slovenske Konjice se za leto 2014  povečuje  za 3,9 %. 
Povečanje se nanaša na pokrivanje stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so načrtovana v obsegu 
81.340 EUR. Za leto 2014 Vrtec načrtuje 12 vključenih otrok s posebnimi potrebami, oziroma za šolsko 
leto 2014/2015 deset vključenih otrok s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2013/2014 so v vrtec 
vključeni štirje otroci, ki potrebujejo pomoč stalnega spremljevalca. Prav tako se je druga strokovna 
pomoč (logoped, surdopedagog, tiflopedagog) s šolskim letom 2013/2014 pričela zaračunavati direktno 
vrtcu, te stroške pa mora v skladu z zakonodajo pokrivati občinski proračun. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izračuni temeljijo na predlogu  finančnega načrta Vrtca Slovenske Konjice za leto 2014. 
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091105 - Najemnine vrtci 
Vrednost: 92.160 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z najemno pogodbo občina zagotavlja Vrtcu sredstva za pokrivanje najemnine novozgrajenega 
Vrtca Tepanje. Mesečna najemnina se letno usklajuje z rastjo bančne obrestne mere. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Višina obveznosti je določena v najemni pogodbi. 

091132 - Razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev - druge 
občine 

Vrednost: 122.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva namenjena pokrivanju stroškov za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev, katerih 
otroci so vključeni v vrtce izven naše občine.  Sredstva ostajajo na ravni iz preteklega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izračuni temeljijo na številu otrok, ki obiskujejo vrtec izven naše občine in izračunanega deleža po odločbi 
pristojnega Centra za socialno delo, ki ga pokriva občina za posameznega otroka. 
 

091133 - Zasebni vrtec Mali grof 
Vrednost: 165.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od 1. 9 2012 v  zasebnem vrtcu Mali grof delujejo 4 oddelki s podeljeno koncesijo. V šolskem letu 
2013/2014 je odprt  oddelek 1. starostnega obdobja, dva oddelka 2. starostnega obdobja ter kombiniran 
oddelek.  Obseg sredstev za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev se v letu 2014 
glede na preteklo leto zmanjša za 1,2%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izračuni temeljijo na številu otrok, ki obiskujejo vrtec in izračunanega deleža po odločbi, ki jo izda pristojni 
Center za socialno delo, ki ga  pokriva občina za posameznega otroka. 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 625.019 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih 
šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in 
sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje 
znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja ter širjenje in zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 



 

Stran 94 od 129 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  
• 19039001 Osnovno šolstvo,  
• 19039002 Glasbeno šolstvo, 
• 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo, 
• 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 432.993 EUR 

Opis podprograma 
Osnovno šolstvo: materialni stroški 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 
Pregled predpisov: 

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o osnovni šoli, 
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje 
znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja ter širjenje in zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 
Kazalci so učni uspeh učencev in rezultati preverjanj na nacionalnih preizkusih znanja, število doseženih 
priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

091201 - Dodatni program 
Vrednost: 62.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za dodatni program so namenjena pokrivanju stroškov jutranjega varstva vozačev, stroškov 
dela kuharic za pripravo kosil, zgodnjemu učenju tujega jezika ter drugim interesnim dejavnostim otrok. 
Višina sredstev v letu 2014 ostaja na ravni iz preteklega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Cenik materialnih stroškov in število otrok v tekočem šolskem letu v posamezni osnovni šoli in 
podružnični šoli. 

091202 - Materialni stroški 
Vrednost: 215.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost šolam, 
katerih je ustanoviteljica, dolžna zagotavljati sredstva za fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, 
voda in komunalne storitve) ter  sredstva za zavarovanje objektov.   Iz te postavke  se pokriva tudi 
obveznost plačila obrokov izgradnje nove kotlovnice na OŠ Pod goro v letu 2009. Sredstva ostajajo na 
ravni iz preteklega leta. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Cenik materialnih stroškov  in število oddelkov v tekočem šolskem letu v posamezni osnovni šoli in 
podružnični šoli. Obveznosti po pogodbi. 

091203 - Amortizacija in investicijsko vzdrževanje - OŠ 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za  nujna vzdrževalna dela šolskih objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0102. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

091213 - Energetska sanacija stavbe OŠ Pod goro 
Vrednost: 121.993 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Projekt je bil v mesecu marcu 2013 prijavljen na javni razpis za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti 
lokalnih skupnosti. Sofinancerska pogodba o zagotovitvi 112.828,20 EUR sredstev, oziroma 85% 
upravičenih stroškov  je bila podpisana v septembru 2013. Predračunska vrednost načrtovane investicije 
znaša 209.576,33 EUR in zajema toplotno izolacijo fasade in podstrešja z  zamenjavo strešne kritine in 
oken na prizidku šole, namestitev  termostatskih ventilov,  izvedbo energetsko varčne razsvetljave 
ter  nakup toplotne črpalke. V letu 2013 je bila izvedena zamenjava strešne kritine in izolacije 
podstrešja na prizidku šole. V letu 2014 je v načrtu  izvedba fasade in zamenjava oken na prizidku šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0003. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 

091214 - Energetska sanacija stavbe OŠ Loče 
Vrednost: 24.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2014 je v telovadnici OŠ Loče predvidena zamenjava dotrajanega športnega poda in nakup 
potrebne športne opreme. Projekt bo prijavljen na razpis Fundacije za šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-13-0005. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 19.000 EUR 

Opis podprograma 
Glasbeno šolstvo: materialni stroški 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 vzdrževanje glasbenih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o glasbenih šolah, 
- zakon o lokalni samoupravi. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje glasbenega izobraževanja v naši občini. Kazalci so število oddelkov in učencev, ki 
obiskujejo  Glasbeno šolo Slovenske Konjice. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za Glasbeno šolo Slovenske Konjice. Kazalci so število oddelkov in učencev, 
število različnih vrst programov glasbenega izobraževanja, število nastopov učencev in doseženih 
priznanj na tekmovanjih. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

091211 - Glasbena šola 
Vrednost: 19.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz občinskega proračuna se za osnovno glasbeno izobraževanje  pokrivajo materialni stroški, 
izobraževanje učiteljev, del splošnih materialnih stroškov, prehrana zaposlenih ter nadstandardni 
program. Sredstva v letu 2014 ostajajo na ravni iz preteklega leta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Cenik materialnih stroškov ter število otrok in oddelkov za posamezno šolsko leto. 
 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

Vrednost: 154.826 EUR 

Opis podprograma 
Splošno srednje in poklicno šolstvo: sofinanciranje materialnih stroškov, nakup, gradnja in vzdrževanje 
gimnazij (če je ustanovitelj mestna občina), nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in 
poklicnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o gimnazijah  
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti dijakom prostorske pogoje za izvedbo splošnega programa gimnazije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja srednješolske populacije, razvijanje 
znanja na področju srednjega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter 
širjenje in zagotavljane pogojev za opravljanje srednješolske izobraževalne dejavnosti. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

092301 - Investicija Gimnazija 
Vrednost: 154.826 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s pogodbo o finančnem najemu s postopnim odkupom  se  višina mesečnega obroka za 
odplačilo leasinga za Gimnazijo uskladi vsako leto  s 1.11.,  glede na   rast EURIBOR-a v preteklih 
dvanajstih mesecih. Glede na zadnjo uskladitev v mesecu novembru 2013 se je   mesečni  obrok  
znižal za 0,3 %, in sicer od  12.942,62 EUR na 12.902,15 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Projekt OB114-07-0081. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravica porabe je opredeljena v NRP. 
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19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju 

Vrednost: 18.200 EUR 

Opis podprograma 
Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, 
računalniško opismenjevanje in informatika. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o glasbenih šolah, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje kvalitetnih storitev udeležencem v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje 
znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja ter širjenje in zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

091206 - Drugi programi 
Vrednost: 17.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena letovanju otrok na morju iz socialno ogroženih družin in izvedbi drugih obšolskih 
dejavnosti šoloobveznih otrok.  Sredstva v letu 2014 glede na preteklo leto ostajajo 
nespremenjena.                                                                                                     

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izračuni temeljijo na predvidenih aktivnostih in realizaciji iz preteklih let. 

091207 - Ekološko izobraževanje v OŠ 
Vrednost: 1.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov ekološkega osveščanja šoloobveznih otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Na podlagi pretekle porabe in predvidenih aktivnosti za leto 2014. 
 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Vrednost: 4.584 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge 
oblike izobraževanja. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Regijsko študijsko središče (RŠS) opravlja obveznosti na področju visokega in višjega šolstva, 
izobraževanja ter skrbi za razvoj le tega in daje pobude za razvoj novih študijskih programov. Dolgoročno 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilji in kazalci s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so navedeni v Odloku o ustanovitvi 
javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega središča je 
razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  
• 19059001 Izobraževanje odraslih, 
• 19059002 Druge oblike izobraževanja. 

 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost: 4.584 EUR 

Opis podprograma 
Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški 
obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in 
vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o izobraževanju odraslih, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so 
navedeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijskega središča. Osnovna dejavnost 
Regijskega študijskega središča je razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v 
ustanovitvenih aktih zavoda. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
So skladni z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje. 
 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

098001 - Druga izobraževanja - sofinanciranje 
Vrednost: 4.584 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pod postavko Druga izobraževanja - sofinanciranje se zagotavljajo sredstva za Višje in visokošolsko 
regijsko središče Celje. Le-to opravlja obveznosti na področju visokega in višjega šolstva ter 
izobraževanja ter skrbi za razvoj le tega in daje pobude za razvoj novih študijskih programov. Sredstva za 
leto 2014 ostajajo na ravni preteklega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Občine ustanoviteljice RŠS v svojem proračunu vsako leto zagotavljajo delež, ki je določen s pogodbo. 
Občina  Slovenske Konjice  zagotavlja za delovanje RŠS 2,36 %  vseh stroškov delovanja RŠS. 
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1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 342.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in 
študijske pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje varne in strokovno izvedene dejavnosti: prevoz osnovnošolskih otrok. Dodatno 
izobraževanje in nudenje dodatnih dejavnosti v osnovni šoli. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje 
znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja ter širjenje in zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
• 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, 
• 19069003 Štipendije. 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 332.000 EUR 

Opis podprograma 
Pomoči v osnovnem šolstvu: 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 
Pregled predpisov:  

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o osnovni šoli, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje 
znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja ter širjenje in zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na osnovi javnega razpisa je Občina Slovenske Konjice izbrala glavnega izvajalca prevozov na linijah, ki 
zagotavljajo nemoteno obiskovanje osnovnih šol na relacijah do OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro in OŠ Loče 
s podružnicami. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

091204 - Šola v naravi 
Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina zagotavlja tudi sredstva za zimsko šolo v naravi z usmeritvijo šolam, da se sredstva v večjem delu 
plasirajo v socialno ogrožene družine. Prispevek iz občinskega proračuna znaša 44 EUR na učenca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča za sofinanciranje so seznami otrok po posameznih osnovnih šolah, ki se udeležijo šole v 
naravi. 
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091205 - Prevozi učencev 
Vrednost: 325.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna pokrivati stroške prevozov nad 4 km in  
stroške prevozov na nevarnih poteh v celoti.  V letu 2011 je bil objavljen javni razpis za izvajanje šolskih 
prevozov. Na javnem razpisu je bil izbran Izletnik Celje s podizvajalcema Anda d.o.o. in Mlaker Ivan s.p.. 
Poleg  rednih prevozov je občina dolžna pokrivati stroške  prevozov otrok  s posebnimi potrebami v 
posebne šole in druge specializirane zavode. Istočasno občina pokriva stroške prevozov na tistih 
nevarnih poteh, ki so bili  odobreni s strani Sveta za preventivo  Občine  Slovenske Konjice. Glede na  
rast cen življenjskih potrebščin in povečanje stopnje DDV iz 8,5% na 9,5% se obseg sredstev za prevoze  
v letu 2014 povečujejo za 3,2 %. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zakon o osnovni šoli navaja, da imajo učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km brezplačen prevoz. 
Opravljajo se prevozi osnovnošolskih otrok za  OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro in OŠ Loče s podružnicami  
na podlagi javnega razpisa za štiriletno obdobje 2011-2015. 
 

19069003 - Štipendije 

Vrednost: 10.000 EUR 

Opis podprograma 
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je pomoč dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Občini Slovenske 
Konjice ugotovljeni kot deficitarni. Cilj podeljevanja štipendij je omogočiti dijakom in študentom, da pridejo 
do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča večjo zaposljivost. Občina tako s sistemom 
ustreznega štipendiranja usmerja in omogoča mladim ljudem, da se kakovostno izobrazijo in s tem 
dosežejo boljše možnosti za zaposlitev in zaposljivost na trgu dela. Prav tako je za uresničitev razvojnih 
in gospodarskih kadrovskih strategij primerno izobražen kader nujni pogoj. Osnovno vodilo pri 
podeljevanju občinskih kadrovskih štipendij je odkrivanje nadarjenih študentov in spodbujanje razvoja 
njihove poklicne poti pri doseganju najvišjih izobrazbenih ravni. Kazalci, s katerimi se meri doseganje 
zastavljenih ciljev so število dijakov in študentov, ki bodo prejemali štipendijo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

092201 - Štipendije 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Eden pomembnih elementov za zagotavljanje ustrezne in višje izobrazbene ravni prebivalstva kot temelju 
za boljšo konkurenčnost na trgu dela in s tem razvoju družbe kot celote, je štipendiranje. Občina 
Slovenske Konjice zagotavlja sredstva za: 
a) sofinanciranje štipendij s področja gospodarstva: kadrovske štipendije se dodelijo dijakom in 
študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oziroma izrazijo interes, prioritetno 
pa za deficitarne in perspektivne poklice. Sredstva za štipendije zagotavljajo delodajalci iz Občine 
Slovenske Konjice in Občina Slovenske Konjice. Sofinancer Občina Slovenske Konjice zagotavlja 
štipenditorju sredstva v višini 50% osnovne štipendije.  
b) občinske kadrovske štipendije: Sredstva za štipendije se zagotavljajo iz proračuna Občine Slovenske 
Konjice za štipendiranje študentov za potrebe občine na družboslovnem, naravoslovnem, humanističnem 
in tehničnem področju. Štipendija se dodeli študentom dodiplomskega študija s statusom rednega 
študenta na podlagi Pravilnika o štipendiranju študentov v Občini Slovenske Konjice.  
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V šolskem letu 2012/2013 je Občina Slovenske Konjice prešla na novo štipendijsko shemo preko RASR-
ja, katere finančno breme se prenese v leto 2014. Sredstva financiranja, glede na leto 2013, se bodo 
povečala za 11,70%. Gre za nadaljnjo financiranje vključitve v enotno regijsko štipendijsko shemo 
Savinjske regije za šolsko leto 2013/2014, kjer se bo povečalo število štipendistov. Delež, ki ga bo občina 
sofinancirala pri posamezni štipendiji, je 25% . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča temeljijo na ugotavljanju prednostnih potreb občine po deficitarnih in perspektivnih poklicih na 
družboslovnem, naravoslovnem, humanističnem in tehničnem področju. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 619.292 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja 
sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih 
oseb in zasvojenih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- Zakon o socialnem varstvu 
- Nacionalni programi s področja sociale 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Cilj socialnega varstva je, da postanejo socialno varstvene storitve dostopne posamezniku, družini in 
skupini prebivalstva pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk, nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in 
usposabljanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa: 
• 2002 Varstvo otrok in družine, 
• 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 24.200 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na 
lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Pomoč družini ob rojstvu otroka, zaščita družine pred nasiljem. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
• 20029001 Drugi programi v pomoč družini. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 24.200 EUR 

Opis podprograma 
Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in 
vzdrževanja materinskih domov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Predlog predpisov:  

- zakon o socialnem varstvu, 
- stanovanjski zakon, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dvig natalitete v naši občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dvig natalitete v naši občini. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

091131 - Pomoč novorojencem 
Vrednost: 22.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Načrtovana sredstva so namenjena  za pomoč staršem novorojencev iz naše občine, v višini 126 EUR. 
Sredstva ostanejo na nivoju leta 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Na podlagi Sklepa o denarni pomoči za novorojence v Občini Slovenske Konjice v višini 126 EUR. Sklep 
velja od 01.04.2009. 
 

109005 - Varna hiša - dejavnost 
Vrednost: 2.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena sofinanciranju Regionalne varne hiše Celje - za ženske in otroke žrtve nasilja. 
Gre za nudenje pomoči socialno ogroženim osebam. Sredstva v letu 2014 ostajajo na ravni iz preteklega 
leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča za sofinanciranje Varne hiše temeljijo na finančnem načrtu izvajalca programa, ob 
upoštevanju števila uporabnikov programa iz naše občine. 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 595.092 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v 
centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči 
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Temeljno izhodišče in dolgoročni cilj politike socialnega varstva lokalne skupnosti je zagotavljanje 
predvsem takšnih razmer, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in 
bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo 
s svojo dejavnostjo dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo 
ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov 
socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do določenih pravic iz 
socialnega varstva. Cilj socialnega varstva je, da postanejo socialno varstvene storitve dostopne 
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posamezniku, družini in skupini prebivalstva pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk, nudenju 
oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje 
pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini 
na domu, institucionalno varstvo). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  
• 20049002 Socialno varstvo invalidov, 
• 20049003 Socialno varstvo starih, 
• 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 
• 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 

 

20049001 - Centri za socialno delo 

Vrednost: 2.000 EUR 

Opis podprograma 
Centri za socialno delo: Povračilo stroškov pogodbenih strank Občine Slovenske Konjice in Centra za 
socialno delo, ki nastanejo z izvršitvijo nalog, s katerimi je bilo storilci prekrška, nadomeščeno plačilo 
globe, kazen zapora ali odložen pregon. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Predlog predpisov: 

- Pogodba o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je omogočiti storilcem prekrškov, osumljenim oziroma obsojenim osebam, nadomeščeno 
plačilo globe, kazen zapora ali odložen pregon, da opravijo delo v splošno korist. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvrševanje programa  v zvezi z opravljanje dela v splošno 
korist. In sicer, da imajo osebe urejeno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen, ter za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt. Pristojni Center za socialno delo povrne Občini stroške nezgodnega 
zavarovanja, zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu, ter povračilo stroškov prehrane med 
delom. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

109008 - Izvrševanje dela v splošno korist 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Pogodbe sklenjene med CSD in Občino, izvaja Občina program izvrševanja dela v splošno 
korist. Celotne stroške, ki nastanejo pri izvrševanju nalog, s katerimi je bilo storilcu prekrška, osumljeni 
oz. obsojeni osebi nadomeščeno plačilo globe, kazen zapora ali odložen pregon CSD povrne v roku 30 
dni od prejema zahtevka. Občina poda zahtevek za povrnitev stroškov po opravljenem delu napotene 
osebe. In sicer so to nastali stroški v zvezi s prehrano, prevozom na delo, ter zavarovanjem za poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni, za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, 
skladno z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišče temelji na podlagi trenutne realizacije in predvidenih izvrševanj del v splošno korist v letu 2014. 
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20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 65.600 EUR 

Opis podprograma 
Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za 
usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o socialnem varstvu, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih 
življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo 
vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega 
pomočnika. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje oziroma nadomestila plače 
s prispevki za družinskega pomočnika (pravica do izbire družinskega pomočnika). 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

101201 - Družinski pomočnik 
Vrednost: 65.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti 
invalidnih oseb. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da 
lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega 
institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Sistem 
financiranja družinskega pomočnika s strani občin je oblikovan v luči čim večje preglednosti porabe 
sredstev. Na podlagi Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občini, 
v kolikor stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35% primerne porabe, zagotovijo po preteku 
proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini razlike nad tem obsegom. Občina je 
v letu 2013 financirala 6 družinskih pomočnikov od 28.7.2013 dalje pa se iz občinskega proračuna 
financira plača 7 družinskim pomočnikom. Občina plačuje družinskemu pomočniku tudi dva prispevka in 
sicer, prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 5,96%, ter prispevek za poškodbe pri delu po 
stopnji 0,18 % od zneska delnega plačila za izgubljeni dohodek. Občina je tako od leta 2012 skupaj 
zavezana za plačilo prispevkov za družinskega pomočnika v višini 15,15%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih izdanih novih odločb centra za 
socialno delo o upravičenosti do družinskega pomočnika. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 474.192 EUR 

Opis podprograma 
Socialno varstvo starih: 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 pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o socialnem varstvu,  
- zakon o lokalni samoupravi. 



 

Stran 105 od 129 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročna cilja podprograma sta omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo 
vključitev v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne 
službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za 
starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne 
zmorejo plačati oskrbe. Kazalci za merjenje so število uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč 
družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki 
zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu. Kazalci za 
merjenje dosega cilja pa so opravljene ure storitve pomoč družini na domu. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

101101 - Pomoč na domu 
Vrednost: 126.192 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pomoč na domu se izvaja od leta 1992 v okviru  Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Pomoč 
družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivale in druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike 
organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti 
potreba po eni od oblik institucionalnega varstva. Storitev se prilagodi potrebam posameznega 
upravičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri 
ohranjanju socialnih stikov.  Subvencija Občine Slovenske Konjice k ekonomski ceni socialno varstvene 
storitve znaša od 1.1.2013 71,39 %. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu in uredbe o merilih za 
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so nekateri uporabniki delno ali v celoti 
oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih Občina Slovenske Konjice financira 
njihov delež v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Število uporabnikov pomoči na domu, 
kakor tudi število opravljenih ur v Občini Slovenske Konjice, se iz meseca v mesec spreminja in prilagaja 
potrebam na terenu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva porabe so načrtovana na podlagi planiranih ur na mesec, potreb in realizacije preteklih let. 

101202 - Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih 
Vrednost: 348.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Institucionalno varstvo obsega po Zakonu o socialnem varstvu vse oblike pomoči v zavodu, v drugi 
družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije 
doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. 
Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter 
zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. V skladu z 99. členom Zakona o 
socialnem varstvu in prvim odstavkom 8. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev za upravičence in zavezance, ki jim je priznana oprostitev plačila storitev, 
doplačila zagotavlja občina, v kateri ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče. Občina mora 
doplačati razliko med vrednostjo storitve in prispevkom upravičenca ter zavezanca v višini kot je določeno 
z odločbo centra za socialno delo. Pri populaciji starejših od 65 let še vedno prevladuje in se iz leta v leto 
povečuje nastanitev in oskrba v domovih. Prizadevamo si v večji meri spodbujati in razvijati skupnostno 
oskrbo in  pomoč na domu, saj bomo le na ta način omogočili formalno oskrbo na domu oz. v lokalnem 
okolju večjemu številu ljudi in obenem blažili pritisk na institucionalno varstvo ter omejili naraščanje 
stroškov domskega varstva v situaciji naglega povečevanja deleža starejšega prebivalstva, ki bo tovrstne 
storitve potrebovalo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva porabe so načrtovana na podlagi števila občanov Občine Slovenske Konjice, ki že imajo 
veljavno odločbo centra za socialno delo za (do)plačilo institucionalnega varstva in ki že bivajo v 
domovih ter na podlagi predvidenih novih odločb v letu 2014. 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 22.000 EUR 

Opis podprograma 
Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč 
pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo 
pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o socialnem varstvu,  
- stanovanjski zakon, 
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljati najrazličnejše oblike pomoči za materialno ogrožene občane. Kazalci s katerimi merimo 
doseganje ciljev je število pozitivno rešenih vlog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji podprograma. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

109002 - Pogrebni stroški 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz občinskega proračuna se pokrivajo pogrebni stroški socialno ogroženih oseb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva planiramo glede na porabo preteklih let. 

109004 - Druge socialne storitve 
Vrednost: 19.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena nakupu paketov hrane, izplačilom enkratnih denarnih pomoči za socialno 
ogrožene družine in posameznike ter sofinanciranju srečanj starejših občanov. Za premostitev materialne 
ogroženosti se dodeljuje upravičencem enkratna socialna pomoč na podlagi sklepa župana in znaša 
126,00 EUR. Enkratna socialna pomoč je glede na omejena proračunska sredstva namenjena le socialno 
najbolj ogroženim občanom, ki nimajo dovolj sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. O 
dodelitvi socialne pomoči se odloča na podlagi predhodnega mnenja Centra za socialno delo Slovenske 
Konjice. Čedalje večja socialna stiska, zaradi vsesplošne gospodarske krize, se odraža tudi na področju 
dodeljevanja enkratne socialne pomoči. Sredstva v letu 2014 ostajajo na ravni iz preteklega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva planiramo glede na porabo preteklih let. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 31.300 EUR 

Opis podprograma 
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s 
področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo 
slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o socialnem varstvu, 
- zakon o Rdečem križu Slovenije, 
- zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Spremljanje  življenja ljudi v lokalnem okolju in aktivno reagirati na pojave stiske in nemoči, še posebej 
ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;  spodbujati  in graditi čut za solidarnost in razumevanje stiske 
drugih;  spodbujati in širiti  vrednote zdravja in zdravega življenja; uvajati načrtno izobraževanje in 
usposabljanje za izvajanje posameznih nalog.   

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

109001 - Območno združenje RK Slov. Konjice 
Vrednost: 17.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za Območno združenje Rdeči križ Slovenske Konjice, ki izvaja socialno 
varstvene programe za potrebe občine Slovenske Konjice.  Sredstva  se v letu 2014  znižajo za 2,8%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izračuni temeljijo na porabi iz preteklih let in predvidenih aktivnosti za leto 2014. 

109003 - Dotacije humanitarnim društvom 
Vrednost: 14.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Slovenske Konjice dodeljuje finančna sredstva za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti 
izvajalcev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo 
in zagotavljajo pa specifične in socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov, njihovih združenj in zvez, ki delujejo na območju Občine Slovenske Konjice, imajo v Občini 
Slovenske Konjice sedež ali so njihovi člani občani Občine Slovenske Konjice. Temeljni cilj dodeljevanja 
proračunskih sredstev je podpora delovanju programov invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma 
društev, preprečevanje, lajšanje in zmanjševanje socialnih stisk posameznikov in skupin občanov ter dvig 
kakovosti življenja njihovih članov. Prav tako je s sofinanciranjem programov udeležencem omogočeno 
lažje komuniciranje z okoljem, še zlasti v tistih primerih, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča 
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje. Del sredstev je 
namenjenih sofinanciranju stroškov delavke Medobčinskega društva gluhih in naglušnih. Sredstva se 
glede na leto 2013 povečala za 4,37%, to je 600 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 85.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na 
občinski ravni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotoviti nemoteno izvrševanja proračuna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 
•  2201 - Servisiranje javnega dolga. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 85.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova 
financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z 
javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 85.000 EUR 

Opis podprograma 
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za 
odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o javnih financah,  
- zakon o financiranju občin.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnem 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

016031 - Obresti 
Vrednost: 85.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo obresti za najete kredite. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zneski obresti za najete kredite iz amortizacijskih načrtov. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 150.519 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za 
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotovitev sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. Z interventnimi ukrepi omiliti ali odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč na 
območju občine ter izvesti nujna sanacijska in ostala dela. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna 
programa:  
• 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 
• 2303 Splošna proračunska rezervacija. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

Vrednost: 130.519 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč 
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z interventnimi ukrepi omiliti ali odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč na območju občine ter 
izvesti nujna sanacijska in ostala dela. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Hitro in strokovno ukrepanje ob vseh vrstah nesreč za zagotavljanje varnega življenjskega okolja. Glavni 
kazalniki so prevoznost cest, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo in hitrost sanacije posledic 
naravnih in drugih hudih nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  
• 23029001 Rezerva občine,  
• 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 130.519 EUR 

Opis podprograma 
Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, 
sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni 
infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic 
naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah 
oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je 
izvedba intervencij v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja. Proračunska 
rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic 
postopoma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje 
zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po 
posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, 
glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

109031 - Rezervni sklad 
Vrednost: 121.110 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva rezervnega sklada so planirana v višini 1,5% proračuna (sredstev za zakonske naloge). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Osnova za izračun višine postavke je izračun primerne porabe, ki ga objavi Ministrstvo za finance. 
Osnova za zagotavljanje višine sredstev pri odpravi posledic naravnih nesreč vključno s sanacijskimi 
ukrepi so popisi potrebnih del in predračuni sanacijskih del. 
 

109033 - Druge rezerve 
Vrednost: 9.409 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za oblikovanje rezerve po stanovanjskem zakonu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Osnova za izračun je zakonsko določen znesek in površina stanovanj v lasti občine. 
 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 20.000 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
• 23039001 Splošna proračunska rezervacija. 
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23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis podprograma 
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu. 

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 10.972.127 EUR 

016061 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za pokritje nepredvidenih odhodkov proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Osnova iz preteklih let. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

Ni prometa!
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C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 448.500 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z 
javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni 
program: 
• 2201 - Servisiranje javnega dolga. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 448.500 EUR 

Opis glavnega programa 
Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
• 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje.  

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 448.500 EUR 

Opis podprograma 
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za 
odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Pregled predpisov:  

- zakon o javnih financah,  
- zakon o financiranju občin.  

4000 - Občinska uprava 
Vrednost: 448.500 EUR 

220100 - Odplačilo kreditov 
Vrednost: 448.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2014 so planirana naslednja odplačila dolgoročnih kreditov:  
• Banka Koper - vodovod   KS Sojek-Kamna gora 2.610 EUR (odplačilo polletno od leta 1995 do leta 

2014) 
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• Banka Celje - dolgoročni kredit za investicije v letu 2009  190.000 EUR, (odplačilo  mesečno od leta 
2010 do leta 2019), 

• UniCredit Banka - dolgoročni kredit za investicije  v letu 2010 125.000 EUR (odplačilo mesečno od 
leta 2011 do leta 2020)  

• Banka Koper - kredit, ki smo ga v povezavi s prenosom GJI v letu 2010 prevzeli od JKP 39.223 
EUR  (odplačilo trimesečno od leta 2001  do leta 2015) 

• BKS Bank AG - dolgoročni kredit za investicije v letu 2012 36.667 EUR (odplačilo trimesečno od leta 
2013 do leta 2027) 

• Delavska hranilnica - dolgoročni kredit za investicije v letu 2013 55.000 EUR (odplačilo trimesečno 
od leta 2014 do leta 2023. 

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



 

Stran 115 od 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I I .  
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stran 116 od 129 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
4000 - Občinska uprava 

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB114-11-0013 - Oprema za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

Namen in cilj 

Zagotovitev ustreznih delovnih prostorov in delovnih pripomočkov za nemoteno delo Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. 

Stanje projekta 

Nabava in ostale aktivnosti se izvajajo v skladu s potrjenim planom dela medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. 

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

OB114-07-0001 - Osnovna sredstva in nakup opreme 

Namen in cilj 

V letu 2014 se planira nabava oziroma zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev (tiskalniki, računalniki, 
pisarniški stoli in ostalo pohištvo), plačilo licenčnin za računalniške sistemske in aplikativne programe. 
Urejanje prostorov in energetska sanacija objektov. Na tej postavki so zajeti tudi vsi stroški investicijskega 
vzdrževanja objektov ter pridobitve energetskih izkaznic za objekte. 

Stanje projekta 

Nabava računalniških komponent, urejanje prostorov in nabava pisarniškega pohištva je stalen proces za 
zagotovitev nemotenega dela uprave. Z ukrepi izboljšanja energetske učinkovitosti stavb bomo zmanjšali 
tekoče stroške. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB114-07-0086 - Oprema za zaščito in reševanje 
Namen in cilj 
Nabava kompletov proti zmrzali, kateri bodo nameščeni v vse omarice defibrilatorjev ter nabava 
manjkajoče opreme za štab Civilne zaščite. 

Stanje projekta 

Nabava manjkajoče opreme za operativne sestave sil za zaščito in reševanje ter dodatne opreme za 
omarice debrilatorjev je logično nadaljevanje do sedaj izvedenih ukrepov in izvršenih nabav. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB114-07-0002 - Gasilska oprema in investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nabavi gasilske opreme in tehnike ter gasilskih vozil po sprejetem načrtu porabe 
investicijskih sredstev Gasilske zveze Slovenske Konjice. 

Stanje projekta 

Vozni park in ostala tehnika ter oprema zahteva neprestano posodabljanje in zamenjavo dotrajanih stvari. 
Pogodba o izvajanju gasilske javne službe ter po sprejet načrt porabe investicijskih sredstev Gasilske 
zveze Slovenske Konjice sta osnova za porabo investicijskih sredstev. 
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB114-13-0009 - PRP 2014-2020 

Namen in cilj 

Namen projekta je spodbuditi lastnike kmetijskih gospodarstev v posodabljanje obstoječih kmetijskih 
gospodarstev z namenom ohraniti obstoječo dejavnost na kmetiji, povečati njen obseg, s tem pa tudi 
možnosti za razvoj novih dejavnosti na kmetiji. Posreden namen je ohraniti poseljenost podeželskega 
območja in videz kulturne krajine. Cilj ukrepa je posodobitev kmetijskih gospodarstev in spodbujanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

Stanje projekta 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Slovenske Konjice. Podlaga za pripravo pravilnika je Program razvoja podeželja na 
državni ravni. Ker je sprejetje le-tega za obdobje 2014 - 2020 predvideno v prvi polovici prihodnjega leta, 
bo pravilnik pripravljen takoj, ko bo to mogoče. Sredstva se bodo dodelila na podlagi Javnega razpisa za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za ukrepe, ki jih bo pravilnik 
omogočal. 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB114-13-0004 - Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Škalce 

Namen in cilj 

Osnovni namen investicije je urediti lastniško stanje na območju komasacije, urediti parcele primernih 
oblik in urediti cestam in potem status javnega dobra. S tem bodo ustvarjeni pogoji za učinkovitejšo 
kmetijsko obdelavo zemljišč. Z izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč se ureja lastniško stanje zemljišč, 
odpirajo pa se možnosti za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo, pri tem pa se ohranja krajinska identiteta in 
tudi samo vinogradništvo kot tako. Cilji urejanja kmetijskega prostora s komasacijo na območju Škalce so 
naslednji: - urejeno lastniško stanje na območju komasacije - ureditev primernih oblik parcel, skladno z 
obstoječimi mejami vinogradniških kompleksov - ohranitev vinogradniške obdelave in kulturne krajine - 
ureditev zemljiško-katastrskega stanja javnega dobra (pot). 

Stanje projekta 

Komasacija Škalc se predvideva na površini 100 ha. Na tem območju je 59 lastnikov na 238. parcelah, 
kar pomeni, da je povprečna velikost parcele 0,42 ha ali več kot 4 parcele na lastnika. Komasacija 
pomeni, da se bodo zemljišča na območju Škalc združila (zložila) in ponovno razdelila med lastnike na 
način, da vsak lastnik dobi zaokroženo zemljišče. 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

OB114-11-0008 - Toplovodi - inv. vzdrževanje 

Namen in cilj 

Redno letno investicijsko vzdrževanje toplovoda in ostale toplovodne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Po prenosu GJI toplovodnega omrežja na občino se vsa investicijska vzdrževalna dela odvijajo po 
predhodno usklajeni dinamiki in obsegu. Posamezni odseki toplovodov so starejši in dotrajani, zato se 
letni program dela usklajuje z dejanskimi potrebami na terenu. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB114-08-0006 - Varnostne ograje 

Namen in cilj 

V skladu s potrebami po namestitvi varnostnih ograj na kritičnih odsekih lokalnih cest je bil izveden popis 
jeklenih varnostnih ograj. Glede na finančne zmožnosti se jeklene varovalne ograje nameščajo po 
odsekih cest, predvsem po hribovitem območju, kot so v naletna mesta v krivinah, in območje prepustov. 
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S postavitvijo jeklenih varovalnih ograj se bo izboljšala prometna varnost na kritičnih odsekih cest. Cilj v 
letu 2014 je, da bi se skupaj postavilo 150 m jeklene varovalne ograje. 

Stanje projekta 

Postavitev jeklene varovalne ograje na nevarnih odsekih cest, predstavlja dodano vrednost k prometni 
varnosti na občinskih kategoriziranih cestah. Zaradi tega predstavlja kontinuiteto na področju prometa, 
predvsem v sklopu modernizacije cestnih odsekov ali sanacije plazu na občinski cesti. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB114-12-0012 - Rekonstrukcija ceste Perovec - Brezje 

Namen in cilj 

Namen projekta je izboljšati dostopnost do naselja Brezje, do katerega vodi lokalna cesta Perovec-
Brezje, ki je v dolžini 1300 m zelo poškodovana zaradi skromnih konstrukcijskih elementov cest Z 
modernizacijo poškodovanega odseka ceste se bodo izboljšali prometno tehnični elementi ceste. 

Stanje projekta 

Načrtovani odsek ceste se je v letu 2013 zgradil v 70%. 

OB114-13-0007 - Kolesarska pot Loče-Zbelovo, 1. etapa 

Namen in cilj 

Kolesarska pot Loče-Zbelovo v dolžini 2.200 m poteka po trasi stare železnice in predstavlja pričetek 
gradnje kolesarskih povezav na JV delu občine proti Poljčanam in proti Ponikvi, glede na regionalno 
kolesarsko mrežo. Kolesarji se bodo iz regionalne ceste Žiče-Poljčane na odseku Loče-Zbelovo umaknili 
na posebej za njih zgrajeno prometno površino. Sekundarni cilj je zmanjšanje število prometnih nesreč v 
katero so vključeni kolesarji. 

Stanje projekta 

Pridobljena je projektna dokumentacija za izgradnjo, ter 95% zemljišča za gradnjo. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB114-09-0014 - Krožišče Tepanje 

Namen in cilj 

Z dokončanjem krožišča se je izboljšala pretočnost prometa na križišču regionalnih cest izven naselja 
Tepanje. Za lepši izgled in urejenosti kraja je potrebno izvesti hortikulturno ureditev neurejenega otoka. Z 
izvedbo ureditve otoka se bo delno zmanjšal strošek vzdrževanje. 

Stanje projekta 

Objekt je glede na prostorsko ureditev izgrajen v celoti, razen v delu, ki se nanaša na ureditev otoka v 
križišču. 

OB114-11-0019 - Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica 

Namen in cilj 

Odkup zemljišč, kjer bo potekala nova obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica. Cilj je zagotoviti 
zemljišča za traso obvoznice. 

Stanje projekta 

Odkupljena so zemljišča in objekt Ob potoku 5 in izvedena je menjava za objekt Ob potoku 7. V letu 2013 
je bila sklenjena pogodba za večinski del zemljišč, kjer poteka trasa obvoznice. V letu 2014 se predvideva 
zaključek odkupa potrebnih zemljišč. 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB114-10-0009 - Inv. vzdrževanje GJI - odpadki 

Namen in cilj 

Namen je izboljšanje stanja infrastrukture ter prilagoditev zakonodajnim zahtevam. Cilj je zagotavljanje 
opreme na ekoloških otokih in izvedba investicijsko vzdrževalnih del na zbirnem centru CERO Slovenske 
Konjice. 

Stanje projekta 

Plan izvedbe del za leto 2014 je pripravljen s strani izvajalca javne službe. 

OB114-12-0003 - Zapiranje odlagališča na CERO SK 

Namen in cilj 

Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje so v letu 2012 pristopile k izvedbi potrebne sanacije 
odlagališča na CERO Slovenske Konjice. Po prenehanju odlaganja odpadkov je bilo potrebno odlagališče 
urediti na način, da objekt ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in okolje. Cilj projekta je izvesti sanacijo 
odlagalnega polja in urediti manipulativne transportne poti ob vznožju odlagališča. Izvedba del obsega 
ustrezno prekritje površine telesa odlagališča in zatesnitev, zajem in odvajanje padavinskih voda iz 
zaključenih površin odlagališča ter odplinjanje odlagališča. Zapiralna dela na odlagališču so v zaključni 
fazi. Končno poročilo o izvedbi zapiralnih del na odlagališču bo potrebno poslati na Agencijo RS za okolje 
predvidoma v pričetku leta 2014. 

Stanje projekta 

Izvedba del poteka po terminskem planu in v skladu z PZI projektno dokumentacijo. Končni rok sanacije 
odlagališča je 31. 12. 2013. Finančni del bo, po prevzemu opravljenih del, zaključen v letu 2014. 

OB114-12-0019 - CERO Slov. Bistrica 

Namen in cilj 

Sofinanciranje izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki štajerske regije izgradnja centra za 
ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov. 
Kohezijski projekt je prijavila Občina Slovenska Bistrica, sosednje občine pa na podlagi pogodbe in 
pogodbeno določenih obveznosti krijejo del stroškov izgradnje centra. Občina Slovenske Konjice krije 
stroške izgradnje centra v višini 300.399 EUR. Sredstva predstavljajo 20,73% od deleža sofinanciranja 
vseh osem, v projektu sodelujočih občin. 

Stanje projekta 

Kohezijski projekt je, na podlagi pridobljenih dovoljenj, v izvajanju. Občina Slovenske Konjice bo v letu 
2014 sofinancirala 100.000 EUR, v letu 2015 pa 200.399 EUR. Projekt vodi Občina Slovenska Bistrica. 
Investicija bo zaključena v maju 2014. S poskusnim obratovanjem bodo pričeli v mesecu juniju 2014. 
Odlagalno polje je že v funkciji. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB114-09-0016 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode - Slov. Konjice 

Namen in cilj 

Namen projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Slovenske Konjice je izgradnja kanalizacije 
in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice. S projektom se bosta dosegla ključna cilja iz Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 tj: - izgraditev ustrezne 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (sekvenčna biološka čistilna naprava z 
aerobno stabilizacijo blata, zmogljivosti 14.500 PE in kanalizacijski sistem v dolžini 9.657 m s tremi 
zadrževalnimi bazeni ter dvema črpališčema); - zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). 

Stanje projekta 

Septembra 2011 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v 
občini Slovenske Konjice. Oktobra 2011 je bila podpisana pogodba za izvedbo storitev gradbenega 
nadzora in koordinatorja varstva pri delu ter pogodba za izdelavo strategije in orodij komuniciranja z 
javnostjo. Pogodba o sofinanciranju za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave je bila podpisana v 
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avgustu 2012. Pričetek gradnje kanalizacije je bil junija 2012, medtem ko se je čistilna naprava pričela 
graditi septembra 2012. Čistilna naprava je bila zgrajena septembra 2013 in v novembru pričnemo z 
enoletnim poskusnim obratovanjem. Kanalizacijski sistem s pripadajočimi objekti (2 črpališča in 3 
razbremenilni bazeni) bo dokončan v novembru 2013. Zaključek projekta je konec leta 2014. 

OB114-10-0010 - Inv. vzdrževanje GJI - odvajanje odpadnih voda 

Namen in cilj 

Namen je izboljšanje stanja infrastrukture ter prilagoditev zakonodajnim zahtevam. Cilj je zagotavljati 
redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah za odvajanje odpadnih voda. 

Stanje projekta 

Plan izvedbe del za leto 2014 je pripravljen s strani izvajalca javne službe. 

OB114-10-0011 - Inv. vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda 

Namen in cilj 

Namen je izboljšanje stanja infrastrukture ter prilagoditev zakonodajnim zahtevam. Cilj je zagotavljati 
redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih in napravah za čiščenje odpadnih voda. 

Stanje projekta 

Plan izvedbe investicijsko vzdrževalnih del 2014 je pripravljen s strani izvajalca javne službe. 

OB114-10-0017 - Izg. sekundarne kanalizacije v aglomeraciji 9800 

Namen in cilj 

Namen je dograditev sekundarne kanalizacije v aglomeraciji 9800 Vešenik, ki ni predvidena v sklopu 
izgradnje kohezijskega projekta centralne čistilne naprave. Cilj je priključitev najmanj 95% PE 
obremenitve na CČN Slovenske Konjice do konca leta 2015. S tem ukrepom bo Občina izpolnila 
obveznosti iz osnovne stopnje Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Stanje projekta 

Projekt za izgradnjo sekundarne kanalizacije je v pripravi. 

OB114-13-0010 - Male čistilne naprave (kohezija) 

Namen in cilj 

Potrebno je izdelati idejno zasnovo z izborom variante za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
za aglomeracije na JV občine: Loče, Žiče, Draža vas, Zbelovo in Mlače. Prav tako bo potrebno izdelati 
študijo izvedljivosti ter investicijo prijaviti na Kohezijski sklad. 

Stanje projekta 

Idejna zasnova projekta je v pripravi. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB114-10-0003 - Izgradnja vodovodnega sistema v občini 

Namen in cilj 

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 4. sklop je hidravlična izboljšava in nadgradnja 
vodovodnega sistema v občinah Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Glavni cilji projekta so: - 
hidravlična izboljšava in izgradnja cevovodov v skupni dolžini 19.228 m, izgradnja štirih vodohranov, 
izgradnja enega jaška ter izgradnja enega bazena z nabiro; - zagotovitev zanesljive in izboljšanje javne 
oskrbe z neoporečno pitno vodo; - povezava vodovodnih sistemov z objekti in cevovodi med občinami 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče tako, da bodo delovali kot celota; - zagotovitev naravnih 
virov in ekosistemov; - izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. 

Stanje projekta 

Občina je novembra 2010 pridobila PGD projekte za izgradnjo primarnega povezovalnega vodovodnega 
sistema občine Slovenske Konjice s pripadajočimi objekti ter PZI za sekundarno omrežje. V okviru 
projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop" je bila maja 2011 predana 1. verzija Vloge na 
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Ministrstvo za okolje in prostor. Julija 2013 je po zahtevanih dopolnitvah MKO predana 3. verzija Vloge, ki 
je trenutno v fazi preverjanja. Izvedba investicije bo mogoča v novi finančni perspektivi 2014-2020. 

OB114-10-0008 - Inv. vzdrževanje GJI - vodooskrba 

Namen in cilj 

Namen je izboljšanje stanja infrastrukture. Cilj je zagotavljanje investicijsko vzdrževalnih del na 
vodooskrbnih objektih in cevovodih javnih vodovodnih sistemov. 

Stanje projekta 

Plan izvedbe del za leto 2014 je pripravljen s strani izvajalca javne službe. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB114-11-0020 - Mrliška vežica Špitalič 

Namen in cilj 

Namen: Umestitev nove mrliške vežice na drugo lokacijo, saj je obstoječa pri pokopališču v Špitaliču 
premajhna. Cilj: Nadaljevanje izgradnje nove mrliške vežice. 

Stanje projekta 

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskega akta za naselje Špitalič je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec del za izgradnjo nove 
mrliške vežice. Izvajanje del se je pričelo v septembru 2013. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB114-13-0006 - Ureditev javnih površin Stare tržnice 

Namen in cilj 

Na obravnavanem območju je predvidena obnovitev dostopne ceste vzhodno iz Škalske ceste ter 
ureditev javnega parkirišča in javnega WC-ja. Tlaki parkirnih površin se izvedejo s travnimi rešetkami ali 
tlakovci v peščeni barvi. Dovozi na parkirišče se izvedejo v asfaltu. Na območju obravnave je potrebno 
urediti tudi površine za pešce in cestno razsvetljavo. Zunanja ureditev se načrtuje tako, da omogoča 
dostope funkcionalno oviranim ljudem. Prav tako je predvidena ureditev dovozne ceste zahodno iz 
Škalske ceste ob Dravinji vse do Liptovske ceste, kjer se naredi povezava za pešce in uredi prostor s 
klopmi. 

Stanje projekta 

V izdelavi je PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izdelana 
še PZI dokumentacija. 

OB114-13-0012 - Izvedba lamelne fasade na FL Slov. Konjice 

Namen in cilj 

Namen: zunanja ureditev zabojnika, ki služi kot centrala za odprto širokopasovno omrežje elektronskih 
komunikacij, skladno z navodili Odbora za staro mestno jedro. Cilj: izvedba lesene lamelne fasade okoli 
centrale. 

Stanje projekta 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB114-07-0039 - Pridobitev stanovanj 

Namen in cilj 

Odkup in ureditev lastništva za 16 stanovanj in en poslovni prostor za objekte Celjska 12, 14 in 16 ter 
Stari trg 25, kateri so bili v postopku denacionalizacije Deželne banke Slovenije in Kapitalske zadruge. Po 
sklenitvi sporazuma se v letu 2013 plača kupnina 100.000,00 EUR, v letu 2014 210.000,00 EUR ter v letu 
2015 210.000,00 EUR. S tem se občina reši vseh odškodninskih zahtevkov lastnikov stanovanj (dva) ter 
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upravičencev za nemožnost uporabe od vložitve zahtevka v letu 1993 do podpisa sporazuma. S 
sklenitvijo sporazuma in plačilom odškodnine občina ostaja lastnik navedenih nepremičnin (16 stanovanj 
in en poslovni prostor), razen lastniških stanovanj (štiri stanovanja). 

Stanje projekta 

Konec leta 2013 se planira sklenitev sporazuma v zadnjem denacionalizacijskem postopku upravičencev 
Deželne banke Slovenije in Kapitalske zadruge. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

OB114-09-0042 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov, garaž, kvalitetna oskrba občanov s 
stanovanjskimi storitvami ter zagotavljanje nemotenega izvajanja in ustvarjanja pogojev za gradnjo 
stanovanj in skrb za povečanje najemnega neprofitnega sklada stanovanj. 

Stanje projekta 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB114-07-0044 - Opremljanje stavbnega zemljišča - PUP Vešenik 

Namen in cilj 

Gradnja komunalne infrastrukture na območju PUP Vešenik je razdeljena na 4 etape, od katerih je etapa 
A v celoti izgrajena, medtem ko so ostale etape še v pripravi na gradnjo, predvsem pa je izgradnja ostalih 
etap odvisna od novograditeljev na tem območju. Širše območje PUP Vešenik obsega 50 stanovanjskih 
gradenj izmed katerih je izgrajenih dobra tretjina. Najbolj intenzivna je gradnja stanovanjskih objektov na 
območju etape B, zaradi česar se predvideva območje etape B dokončno urediti in zaključiti. Dokončanje 
etape B obsega ureditev meteorne kanalizacije in ureditev asfaltnih površin na cesti. K izvedbi meteorne 
kanalizacije se je pristopilo v letu 2011, pri čemer se bo investicija na območju etape B zaključila v letu 
2014. Ostala gospodarska javna infrastruktura na območju etape B je bila izgrajena pred leti. Cilj je 
zaključiti območje etape B v letu 2014. 

Stanje projekta 

Etapa B je ostala nedokončna, manjka še fina asfaltna prevleka cestnih odsekov v novozgrajenem 
naselju. 

OB114-07-0045 - Opremljanje stavbnega zemljišča - LN Kostroj 

Namen in cilj 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča 
bivanje v urejenem okolju, kot ga definira prostorski akt. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje 
prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči v strjenem naselju oziroma območju 
mesta, kot je območje LN Kostroj. Za potrebe gradenj na območju LN Kostroj je potrebno izgraditi objekte 
gospodarske javne infrastrukture, in sicer: cesta, javna razsvetljava, vodovodno omrežje, meteorna 
kanalizacija ter fekalna kanalizacija. Območje je predvideno kot obrtna cona za umirjeno obrtno 
dejavnost, ki ne bo bremenila stanovalcev v neposredni in bližnji okolici. Sama izgradnja komunalne 
opremljenosti je vezana na daljše časovno obdobje, zaradi česar se predvidevajo aktivnosti na objektu. 
Rok dokončanja objektov gospodarske javne infrastrukture je vezan na izgradnjo poslovno stanovanjskih 
objektov in objektov za obrtne dejavnosti. Ker je gradnja stanovanjske in proizvodne dejavnosti izvedena 
več kot 75%, je objekt s komunalno infrastrukturo smiselno zaključiti. Zaradi spremembe lokacijskega 
načrta, kjer se bodo spreminjali tudi uvozi k poslovno stanovanjskim objektom, se projekt v celoti ni 
zaključil. Cilj je dokončna ureditev komunalne opreme (fino asfaltiranje, ureditev javne razsvetljave, 
izvedba podporne konstrukcije). 

Stanje projekta 

Prometna infrastruktura na območju LN Kostroj je nedokončna, manjka dokončna ureditev ceste, pločnika 
in JR. 
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OB114-09-0021 - LN Livada 

Namen in cilj 

Za potrebe razvoja možnosti gradenj stanovanjskih objektov na območju Loč, je potrebno komunalno 
urediti stavbna zemljišča, kjer se bo poleg bivalnih enot uredil parkirni prostor in postajališče pri šoli in 
športno in rekreacijske površine. V letu 2010 se je naročila izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 
gospodarske javne infrastrukture in sicer: vodovoda, toplotne oskrbe, ceste, kanalizacije, javne 
razsvetljave, pločnika in kablovoda za nizkonapetostno omrežje za potrebe 10 stanovanjskih hiš. Osnova 
za pričetek gradnje gospodarske javne infrastrukture na območju stanovanjske cone je pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, in sprejet program opremljanja. Druga faza predstavlja ureditev parkirnih prostorov 
in avtobusnega postajališča za potrebe šole. Tretja faza predstavlja ureditev športno rekreacijskih 
površin. Cilj je zagotoviti komunalno opremljena zemljišča za gradnjo stanovanjskih objektov. 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture. 

OB114-13-0011 - Komunalna ureditev OC Konus 

Namen in cilj 

Občina ima sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Konus, kjer so lastniki zemljišč 
zavezani, da izgradijo komunalno opremo v zameno za plačilo komunalnega prispevka. Ker se v 
petletnem obdobju ni pristopilo k gradnji, želi občina spodbuditi lastnike zemljišč z gradnjo komunalne 
infrastrukture. V ta namen se bo izgradila kanalizacija, vodovod in dokončna ureditev ceste z cestno 
razsvetljavo. Predviden je ločen sistem kanalizacije meteorne v dolžini 410m in fekalne 315m. Vodovod 
predstavlja dva zanki vodovodnega omrežja v dolžini 300m . Cesta širine 6m, enostranskega pločnika in 
cestne razsvetljave po dolžini 400m 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za vso komunalno infrastrukturo, razen nizkonapetostnega omrežja. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB114-07-0040 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Predvideva se nakup zemljišč za nadaljnjo gradnjo in sicer v Dobrnežu ter ostalo. Po sprejetju 
občinskega prostorskega načrta (OPN) se predvideva nakup zemljišča v Dobrnežu. Ob možnosti 
uveljavljanja predkupne pravice se bo tekom leta pojavila potreba po nakupu ponujenega stavbnega 
zemljišča. Obstajajo možnosti nakupa zemljišč oz. objektov ob igrišču v Žičah, zemljišče ob igrišču v 
Ločah, zemljišče ob stadionu Dravinja na Dobravi, objekt ob pokopališču v Slovenskih Konjicah in drugo. 
V starem delu industrijskega kompleksa KONUS se načrtuje ureditev in odkup vseh zemljišč po katerih 
potekajo ceste, v katerih je večina komunalne infrastrukture ter zemljišč štiri metrskega koridorja ob reki 
Dravinji. Načrtovana je tudi ureditev lastništva dela dostopne ceste in parkirišč ob novi tržnici Slovenske 
Konjice. Zaradi urejanja lastništva kategoriziranih cest (grajeno javno dobro) se bo tekom leta na zahtevo 
lastnikov zemljišč odkupilo zemljišče cest. 

Stanje projekta 

Potreba po nakupu zemljišč in urejanju lastništva grajenega javnega dobra. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB114-07-0070 - Žička kartuzija 

Namen in cilj 

Cilj investicije je izvedba arheoloških raziskav po sklopih, ki so temeljna podlaga za nadaljnjo obnovo. 
Potrebno je pridobiti projektno dokumentacijo za obnovo cerkve, konservatorski načrt za celovito obnovo 
doline Sv. Janeza, ki je hkrati tudi sestavni del OPN. Investicija bo zajemala obnovo zgornjega gosp. 
poslopja nad prostori duhovnega tabora. 
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Stanje projekta 

Za obnovo Žičke kartuzije so potrebne arheološke raziskave po sklopih, ki so temeljna podlaga za 
nadaljnje delo. 

OB114-11-0002 - Trebnik 

Namen in cilj 

Občina je na podlagi sporazuma o razvezi prodajne pogodbe iz leta 1996 in ureditvi zemljiškoknjižnega 
stanja pridobila v letu 2011 lastninsko pravico prosto vseh bremen na kompleksu "Dvorca Trebnik". 

Stanje projekta 

V letu 2014 je predvidena izvedba vzdrževalnih del na strehi vogalnega objekta glavne stavbe Dvorca 
Trebnik. 

OB114-12-0002 - Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B 

Namen in cilj 

Osnovni namen je s potrebnimi posegi urediti objekt tako, da bo s svojim videzom ohranjal podobo 
zgodovinskega dvorca ter sočasno omogočal samostojno uporabo za izvajanje turistične dejavnosti. Cilj 
projekta je preprečiti porušenje stavbe kulturne dediščine. 

Stanje projekta 

Gradbena dela na projektu so se začela izvajati v maju 2013. Izvedba del poteka nemoteno po 
terminskem planu. Zaključek del se načrtuje do konca junija 2014. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB114-07-0074 - Knjige 

Namen in cilj 

Cilj investicije je nabava knjižničnega gradiva za Splošno knjižnico Slovenske Konjice. 

Stanje projekta 

Nakup knjižničnega gradiva je določen z normativi Ministrstva za kulturo. Občina Slov. Konjice pa mora 
pokriti 50% stroškov nakupa knjig. 

OB114-13-0002 - Energetska sanacija stavbe Splošna knjižnica 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba energetsko učinkovite sanacije stavbe Splošna knjižnica Slovenske Konjice. 
Cilj projekta je prihranek toplotne in električne energije ter zmanjšanje izpustov CO2 v okolje. 

Stanje projekta 

V marcu 2013 je bila vložena prijava za sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev na razpis Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor. Sofinancerska pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor je bila 
podpisana v septembru 2013, zagotovljenih je 119.988,53 EUR nepovratnih sredstev v letih 2013 in 
2014. V letu 2013 bo izvedena izolacija podstrešja, zamenjava oken in vrat ter namestitev termostatskih 
ventilov. V letu 2014 bodo dokončana dela na izolaciji fasade. 

18059001 - Programi športa 

OB114-07-0058 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje posameznih športnih objektov v Občini Slovenske 
Konjice. V letu 2014 se načrtuje: - izgradnja dveh igrišč za odbojko na mivki in sicer pri Športni dvorani 
Slovenske Konjice ter pri OŠ Loče. Na razpisu Fundacije za šport je bilo za sofinanciranje pridobljenih 
31.250 EUR. Razlika do polne vrednosti investicije, ki znaša cca 69.000 EUR, bo pokrita iz lastnih 
sredstev Zavoda za šport ter iz občinskega proračuna, - dokončanje bazena Zbelovo. Cilj je dokončna 
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ureditev športnih površin, - sanacija in obnova dotrajanega fitnesa v Športni dvorani Slovenske Konjice. 
Cilj je omogočiti kvalitetno športno vadbo športnim društvom in ostalim krajanom. 

Stanje projekta 

Za izvedbo dveh igrišč za odbojko na mivki je bil v letu 2013 izbran izvajalec del, začetek del je predviden 
v decembru 2013, zaključek v januarju 2014. Za sanacijo fitnesa je v teku zbiranje ponudb za dobavo in 
montažo opreme. Fitnes je dotrajan in v slabem stanju ter praktično neuporaben za vadbo športnikov. 
Potrebno je urediti prostor, elektronski vstop, varovanje in nakupiti opremo. Bazen Zbelovo v letu 2013 ni 
obratoval, ker še vedno nima uporabnega dovoljenja. Za pridobitev sofinancerskih sredstev, ki bi 
omogočila hitrejše dokončanje gradnje, bo izvedena prijava na razpis Fundacije za šport. 

OB114-09-0032 - Večnamensko igrišče KS Vešenik - Brdo 

Namen in cilj 

Športno igrišče bo namenjeno rekreaciji krajanov ter za izvedbo tekmovanj športnih klubov in društev. Cilj 
investicije je izgradnja športnega igrišča in izgradnja manjšega športnega objekta. Krajevna skupnost 
Vešenik - Brdo ne razpolaga s športnimi površinami, ki bi bile namenjene rekreaciji krajanov. 

Stanje projekta 

V letu 2013 je bil zaključen objekt za zimsko-letne športne aktivnosti ter delno urejena okolica objekta. V 
letu 2014 se načrtuje asfaltiranje športnega igrišča. 

OB114-10-0012 - Večnamenski objekt v KS Sp. Grušovje 

Namen in cilj 

KS Sp. Grušovje se je v letu 2013 pričela izgradnja večnamenskega objekta ob športnem igrišču. 
Pogodbena vrednost del znaša 111.019,59 EUR. Ker je bila vloga na razpisu iz programa Obnova in 
razvoj vasi zavrnjena, bo morala KS celotno investicijo pokriti iz lastnih investicijskih sredstev. 

Stanje projekta 

Zemeljska dela so se pričela izvajati v septembru 2013. Do konca leta 2013 je v načrtu pokritje objekta, v 
letu 2014 izvedba strojnih in elektro inštalacij, izvedba ometov ter drugih gradbenih del,. Zaključek 
projekta je predviden v letu 2015. 

19029001 - Vrtci 

OB114-07-0101 - Vrtec - amortizacija in inv. vzdrževanje 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za Vrtce v Občini Slovenske Konjice. V letu 2014 bodo 
sredstva namenjena za nujna vzdrževalna dela na objektih ter nakupu pohištvene opreme. 

Stanje projekta 

Občina Slovenske Konjice po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja investicijsko 
vzdrževanje in nakup opreme. Objekti vrtca so montažni in dotrajani, zaradi česar se pojavljajo vedno 
večje potrebe po vzdrževalnih delih. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB114-07-0102 - OŠ - amortizacija in inv. vzdrževanje 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za šolske objekte v Občini Slovenske Konjice. 

Stanje projekta 

Občina Slovenske Konjice po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja osnovnim šolam 
sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 
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OB114-13-0003 - Energetska sanacija stavbe OŠ Pod goro 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba energetsko učinkovite sanacije stavbe OŠ Pod goro Slovenske Konjice. Cilj 
projekta je prihranek toplotne in električne energije ter zmanjšanje izpustov CO2 v okolje. 

Stanje projekta 

V marcu 2013 je bila vložena prijava za sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev na razpis Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor. Sofinancerska pogodba je bila podpisana v septembru 2013. Zagotovljenih je 
112.828,20 EUR nepovratnih sredstev v letih 2013 in 2014. Zaradi zamakanja objekta je bila menjava 
strešne kritine izvedena že v mesecu maju 2013. Projekt se bo nadaljeval v letu 2014 z zamenjavo oken 
in fasade na prizidku objekta. V letu 2015 je v načrtu še vgradnja energetsko varčne razsvetljave, 
toplotne črpalke ter termostatskih ventilov. 

OB114-13-0005 - Energetska sanacija stavbe OŠ Loče 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba energetsko učinkovite sanacije stavbe OŠ Loče. Cilj projekta je prihranek 
toplotne energije ter zmanjšanje izpustov CO2 v okolje. 

Stanje projekta 

Izdelani so PZI projekti in popisi del. V maju 2013 je bila podana prijava za sofinanciranje projekta iz 
evropskih sredstev na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Rezultati razpisa še niso znani. V 
letu 2014 je v načrtu zamenjava dotrajanega športnega poda v telovadnici ter nakup potrebne športne 
opreme. 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

OB114-07-0081 - Gimnazija Slov. Konjice 

Namen in cilj 

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje gimnazijskega programa v Občini Slovenske 
Konjice. Za izvajanje gimnazijskega programa ni bilo primernih prostorov, saj se je pouk izvajal v OŠ Pod 
goro in v prostorih Glasbene šole Slovenske Konjice. Začetek gradnje gimnazije je bil januarja 2005, v 
septembru pa se je v novem objektu že začel izvajati pouk. Sredstva so namenjena plačilu leasinga za 
Gimnazijo Slovenske Konjice. V skladu s pogodbo se mesečni obrok spremeni vsako leto s 1.11. glede 
na rast EURIBOR-a v preteklih dvanajstih mesecih. Po zadnji uskladitvi v letu 2013 se je mesečni obrok 
znižal za 0,3%, in sicer od 12.942,62 EUR na 12.902,15 EUR. 

Stanje projekta 

Odplačilo leasing obrokov bo trajalo do novembra 2015. 

4001 - Skupna občinska uprava treh občin 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave 
ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

OB114-07-0085 - Oprema za skupno občinsko upravo treh občin 

Namen in cilj 

Plačilo licenčne programske in aplikativne opreme. 

Stanje projekta 

Za zagotavljanje nemotenega dela je potrebno zagotoviti ustrezno računalniško podporo. 
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5001 - KS Bezina 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB114-11-0007 - Vodovod KS Bezina - inv. vzdrževanje 

Namen in cilj 

V skladu s planom KS Bezina je namen zagotavljati redno investicijsko vzdrževanje na cevovodih in 
objektih vaškega vodovoda Bezina. Cilj je zagotavljati zdravstveno ustrezno pitno vodo za uporabnike na 
tem sistemu. 

Stanje projekta 

Konec avgusta 2012 je bila vgrajena avtomatska klorirna naprava za dezinfekcijo vode v vodohranu 
Gračič in vodomer na dotoku. KS Bezina ima v planu za 2014 izvesti potrebna vzdrževalna dela na 
vodovodu Bezina. 

5004 - KS Draža vas 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB114-10-0002 - Dom krajanov Draža vas 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževalna dela po planu KS Draža vas. 

Stanje projekta 

V objektu se kažejo potrebe po izvedbi določenih vzdrževalnih del. 

5005 - KS Jernej 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB114-07-0071 - Dom krajanov Sv. Jernej 

Namen in cilj 

Izvedba zaključnih del Doma krajanov Sv. Jernej. 

Stanje projekta 

Nadaljevanje del na novo zgrajenem domu krajanov. 

5006 - KS Konjiška vas 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB114-12-0022 - KS Konjiška vas - JR 

Namen in cilj 

Namen: postavitev nove veje javne razsvetljave na območju naselja Breg pri Konjicah in Konjiška vas s 
ciljem izboljšanja prometne varnosti in zmanjšanja vandalizma. 5009 - KS Slovenske Konjice 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB114-07-0115 - KS Slov. Konjice - JR 

Namen in cilj 

Namen: sanacija javne razsvetljave v Krajevni skupnosti Slovenske Konjice, uskladitev razsvetljave s 
smernicami SDR in Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja; priprava projektne 
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dokumentacije. Cilj: Realizacija štiriletnega plana sanacije obstoječe javne razsvetljave, ki predvideva 
zamenjavo energetsko najbolj potratnih in neučinkovitih svetilk javne razsvetljave in vzpostavitev novih 
stojnih mest. 

Stanje projekta 

Za proračunsko leto 2014 se namerava nadaljevanje realizacije Akcijskega načrta oz. zamenjava 
energetsko najbolj potratne javne razsvetljave. 

5014 - KS Zbelovo 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB114-07-0118 - KS Zbelovo - JR 

Namen in cilj 

Namen: pridobitev ustrezne dokumentacije za priključitev in vzpostavitev infrastrukture javne razsvetljave. 
Cilj: dokončanje dveh projektov javne razsvetljave, kjer je že obstoječa infrastruktura potrebna 
dokončanja (ureditev dokumentacije, dobava svetilk, ureditev priključnega mesta). 

Stanje projekta 

V naselju Podpeč pri Dravinji je zgrajena veja javne razsvetljave, ki jo je treba dokončno urediti. 
Postavljeni so že drogovi javne razsvetljave in delno položen napajalni kabel in valjanec. Pri podvozu na 
Zbelovem je obstoječa svetilka javne razsvetljave, kjer je potrebno urediti električno napajanje. 

5015 - KS Zeče 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB114-12-0014 - KS Zeče - JR 

Namen in cilj 

Namen: zagotovitev javne razsvetljave na avtobusnem postajališču ob regionalni cesti R2-430. Cilj: 
izboljšanje prometne varnosti za potnike, ki uporabljajo JPP in šolske prevoze na predmetni postaji. 

Stanje projekta 

5016 - KS Žiče 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB114-07-0110 - KS Žiče - kanalizacija 

Namen in cilj 

Namen je dograditi krajši odsek kanalizacije v naselju Žiče po planu KS Žiče. Cilj je dograditev 
manjkajočega kanalizacijskega sistema. 

Stanje projekta 

Obseg del je v skladu s Planom KS Žiče za leto 2014. 

5017 - Vse KS 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje oziroma modernizacije občinskih cest - javnih poti omogoča osnovno 
uporabnost cest v vseh razmerah in ob ustreznem in zadostnem izvajanju bistveno prispeva k izboljšanju 
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bivalnih vrednot. Modernizacije cest so manjše rekonstrukcije, za katere je značilna zamenjava 
makadamskega vozišča z asfaltnim, razširitev obstoječe ceste in ureditvijo odvodnjavanja. S tem je 
omogočeno izboljšanje nivoja transportnih uslug ter izboljšanje povezanosti in dostopnosti do 
posameznih krajev. Medtem ko obnove cest predstavljajo ne samo sanacijo vozišč, ampak tudi manjše 
korekcije tehničnih elementov cest za zagotavljanje varnosti, vendar brez posegov izven cestnega sveta. 
Načrtovana sredstva ne omogočajo primerne dinamike izgradnje cest, glede na potrebe, kljub vsemu pa 
se zagotavlja minimalni standard vlaganj v prometno infrastrukturo. Investicijska sredstva za krajevno 
skupnost se določijo na osnovi odloka o financiranju krajevnih skupnosti, kjer je merilo za dodelitev 
sredstev število naselij, gostote poseljenosti, dolžine javnih poti, razmerje med dolžino javnih poti in 
dolžino vseh cest (upošteva se povprečno razmerje v občini) in sredstev zbranih iz naslova stavbnega 
zemljišča. Cilj je zagotavljati kontinuiteto investicijsko vzdrževalnih del na občinskih cestah kjer se na leto 
modernizirata vsaj 2 km občinskih cest. 

Stanje projekta 

Izvajanja projekta predstavlja kontinuiteto del na javnih poteh po območjih 16 krajevnih skupnostih. 



Občina Slovenske Konjice, Proračun 2014, december 2013 

Občinska uprava Občine Slovenske Konjice 
 

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2014      

 
 Opis Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2012 
Dovoljeno število 
zaposlenih na  
31. 12. 2013 iz 
kadrovskega načrta za 
leto 2013 

Predlog dovoljenega 
števila zaposlenih na dan 
31. 12. 2014 

Predlog dovoljenega 
števila zaposlenih na dan 
31. 12. 2015 

I Število funkcionarjev 1 1 1 1 
II Število uradnikov 12 13 13 13 
III Število strokovno tehničnih 

delavcev 
11 11 11 11 

IV Število pripravnikov 0 1* 1* 1 
 SKUPAJ ( I-IV) 24 26  26 26 
 
Opombe: predlog kadrovskega načrta je pripravljen glede na določbe Pravilnika  o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni 
list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09). Število delovnih mest ne zajema vključenih v javna dela in tistih zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo začasno 
odsotne javne uslužbence. Vključen pa je Medobčinski urad z dvema zaposlenima uslužbenkama. 
 
*V letu 2014 je puščena možnost zaposlitve pripravnika, ki do sedaj ni bila realizirana.  
 
 
Slovenske Konjice, oktober 2013  
 








































