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1. SPLOŠNI DEL 
 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 8.953.505 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 7.715.478 € 

Davki na dohodek in dobiček zajemajo dohodnino - občinski vir. Dohodnina je v skladu z 6. členom Zakona o 
financiranju občin vir financiranja nalog občin. 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 1.080.007 € 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se 
zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi 
davki zaradi spremembe lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.  

Davki na premoženje so planirani v skupni višini 1.080.007 evrov. Od tega znašajo davki na nepremičnine - skupina 
7030 skupaj 1.006.982 evrov, davki na premičnine - skupina 7031 skupaj 702 evrov, davki na dediščine in darila - 
skupina 7032 skupaj 17.250 evrov in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 
skupina 7033 skupaj 55.073 evrov. 

V davkih na nepremičnine - 7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v 
znesku 996.482 evrov. Zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidene v 
višini 4.000 evrov, davek od premoženja od stavb v višini 2.500 evrov in davek od premoženja od prostorov za 
počitek in rekreacijo v višini 4.000 evrov. 

Davek na premičnine - 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 702 evrov. 

Davke na dediščine in darila - 7032  zajema davek na dediščine in darila v višini 17.250 evrov. 

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje - 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od 
pravnih oseb v višini 9.000 evrov, ter fizičnih oseb v višini 46.003 evrov ter zamudnih obresti od davka na promet 
nepremičnin v višini 70 evrov. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 158.020 € 

V to skupino davkov sodijo davki na posebne storitve, ki so v primeru Občine Ormož davki na dobitke od iger na 
srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev, kateri zajemajo okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in druge občinske takse. 

Davki na posebne storitve - 7044 zajemajo davke od iger na srečo, ki so planirani v višini 3.000 evrov, medtem ko 
so drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 planirani v skupni višini 155.020 evrov. Največji delež 
predstavljajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 152.000 evrov. 
Manjši delež predstavlja turistična taksa v višini 1.600 evrov, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 1.100 evrov in 
druge občinske takse 320 evrov. 
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.393.799 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 1.177.628 € 

Prihodki iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo prihodke iz naslova obresti in 
prihodke od premoženja. 

Prihodki od obresti so planirani v višini 6.705 evrov, od tega 5 evrov od obresti od sredstev stanovanjskega 
sklada, 6.000 evrov od vezanih depozitov in 1.000 evrov od drugih obresti. 

Največji delež prihodkov v skupini prihodki od premoženja, kateri so planirani v višini 1.177.628 evrov predstavlja 
najemnina za oddajo komunalne infrastrukture v najem izvajalcu javne gospodarske službe (vodovod, kanalizacije, 
čistilne naprave, ravnanje z odpadki) v skupni višini 643.785 evrov. Sledijo prihodki iz naslova podeljenih koncesij 
za vodno pravico za reko Dravo 216.000 evrov, najemnine za stanovanja 176.000 evrov, prihodki od rudarske 
pravice 18.285 evrov, prihodki od najemnin za poslovne prostore 1.000 evrov, zakupi kmetijskih zemljišč 3.600 
evrov in prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.886 evrov. V to skupino 
spadajo tudi prihodki krajevnih skupnosti iz naslova najemnin za pokopališče oz. grobove v skupni višini 94.000 
evrov ter oddaje poslovnih prostorov KS 2.800 evrov in drugi manjši prihodki. 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 10.500 € 

V to skupino se uvrščajo tiste vrste prihodkov iz naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma 
delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna 
povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. V skladu z 28. členom 
ZUT so vsa potrdila, ki jih izdajajo upravni organi na podlagi uradnih evidenc oproščena plačila upravne takse. Prav 
tako so v skladu z 51. členom ZGO-1B projektni pogoji ter soglasja oproščeni plačila upravnih taks. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 13.100 € 

V to skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih 
zakonih. 

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in 
povprečnine so planirane v skupni  višini 13.100 evrov, od tega globe za prekrške v višini 3.000 evrov in 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 10.000 evrov ter 100 evrov povprečnine oziroma sodne takse ter 
drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 43.763 € 

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev zajemajo prihodke od donatorstva in prodaje vstopnic na prireditvi 
Ormoško poletje, naročnine za uradni vestnik in poročevalec, prihodke od vzdrževanja poslovnih 
prostorov, prihodke od služnosti, prihodke od ogrevanja in uporabe prostorov krajevnih skupnosti, prihodke od 
koncesij (plakatiranje, plin, ravnanje z odpadki).  

Prihodki so planirani v skupni višini 43.743 evrov. Prihodki iz naslova nadomestila po koncesiji za ravnaje z 
odpadki v višini 10.1888 evrov, uporabe prostorov po krajevnih skupnostih 7.250 evrov,  prihodki od prireditve 
ormoško poletje 6.500 evrov, nadomestilo od  koncesije za plakatiranje 3.350 evrov, prihodki od podeljene stavbne 
pravice podjetju Safilo d.o.o. Ormož 7.250 evrov in služnostne pravice podeljene podjetju  Safilo d.o.o 
Ormož. 2.085 evrov in drugi manjši prihodki. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 148.808 € 
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Nedavčni prihodki so planirani v višini 148.808 evrov. Največji delež predstavljajo prihodki od plačila komunalnega 
prispevka (ceste, vodovod, kanalizacije, javne površine) v skupni višini 135.000 evrov. Sledijo prispevki od 
priključitev na širokopasovno omrežje v višini 4.000 evrov, prihodki iz naslova  odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 
2.000 evrov ter drugi manjši prihodki.  

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 100.000 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 100.000 € 

V to skupino spadajo prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje, opreme, drugih 
osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog. 

Planirani so prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v skupni višini 100.000 evrov.  

 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 57.500 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 57.500 € 

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu 
koriščenja teh sredstev za posebne namene. 

Občina planira prihodke za sofinanciranje izgradnje tribun in parkirišča pri nogometnem stadionu v Ormožu iz 
naslova sredstev, ki jih po razpisu namenja fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.907.349 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 905.479 € 

V to skupino prihodkov spadajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javno 
finančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti,  iz enega od skladov socialnega 
zavarovanja in agencij. 

Tovrstni prihodki niso izvirni javno finančni prihodki, pač pa predstavljajo transfere sredstev iz drugih blagajn 
javnega financiranja. 

Skupaj so prihodki skupine 740 planirani v višini 909.732 evrov, od tega: 830.366 evrov iz državnega 
proračuna, 57.419 evrov iz proračunov občin in 21.948 evrov iz skladov socialnega zavarovanja. 

Iz državnega proračuna so planirana sredstva za naslednje namene: za investicije po  23. členu ZFO 368.719 evrov, 
sofinanciranje izvedbe komasacije in agromelioracije na Sodinskem in Seneškem polju 133.203 evrov, 
sofinanciranje izgradnje IV. faze namakalnega sistema 71.885 evrov, sofinanciranje energetske obnove javnih 
objektov 66.831 evrov,  delovanje skupnih občinskih uprav 77.514 evrov,  požarno takso 36.000 evrov, 
sofinanciranje družinskih pomočnikov 49.106 evrov (poračun za preteklo leto), sofinanciranje javnih del 26.750 
evrov in vzdrževanje gozdnih cest 359 evrov. 

Iz proračunov drugih občin so planirani naslednji transferni prihodki: delovanje skupne občinske uprave 57.047 
evrov in drugi manjši prihodki (SPV, energetska pisarna) v skupni višini 372 evrov. 

Iz skladov socialnega zavarovanja so planirana sredstva za tekoče financiranje družinskih pomočnikov v višini 
21.948 evrov. 
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741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 1.001.870 € 

Prihodki skupine 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije zajemajo 
prihodke, ki jih občina prejme posredno iz proračuna Evropske unije. Iz tega naslova je planiranih 215.654 evrov za 
sofinanciranje izgradnje IV. faze namakalnega sistema, 399.609 evrov za izvedbo komasacije in agromelioracije na 
Sodinskem in Seneškem polju in 378.709 evrov za sofinanciranje energetske obnove javnih stavb ter 32.000 evrov 
za financiranje projektov LAS oz. skupaj 1.025.972 evrov. 

 

 

 

Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 2.703.934 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 754.265 € 

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za 
izplačilo: osnovnih plač, dodatkov za delovno dobo, položajne dodatke, druge dodatke, regresa za letni dopust, 
odpravnine, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih 
proračunskih uporabnikov - javnih uslužbencev občinske uprave in skupne občinske uprave občin Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaž ter zaposlene preko javnih del na občini. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke 
zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in 
veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 122.132 € 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevek na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne 
vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni višini 16,1% in zajemajo: prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, prispevek za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%, prispevek za zaposlovanje 0,06% in prispevek za starševsko varstvo 
0,1%. Zaposlenim (razen javnih del) se plačujejo še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.548.870 € 

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene 
storitve. Sem spadajo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih 
za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). 
Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi 
odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. 

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in 
odborov, sejnine svetnikov, članarine, plačila poštnin in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in plačila 
komunalnih storitev itd.  

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 13.765 € 

Plačilo obresti v višini 9.980 evrov je namenjeno odplačevanju obresti od najetih dolgoročnih kreditov v preteklih 
letih. Od planiranih  9.980 evrov je planiranih 8.000 evrov za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah 
in 1.980 evrov za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih (skladi). 
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409 - Rezerve 
Vrednost: 264.902 € 

Izdatki v skupini kontov 409 so namenjeni oblikovanju rezerv v višini 264.902 evrov, zajemajo splošno proračunsko 
rezervacijo in sredstva stanovanjskih skladov.  

Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 48.000 evrov. 

V tej skupini  izdatkov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih 
stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stroški kotlovnic in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada v 
skupni višini 216.902 evrov. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 5.464.775 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 302.027 € 

Vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, zasebnikom in kmetom ter subvencije za 
subvencioniranje cen komunalnih storitev. Za subvencioniranje cen komunalnih storitev je predvidenih 
skupaj 98.200 evrov, 49.287 evrov za kompleksne subvencije v kmetijstvu in 154.540 evrov za subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 2.687.270 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in 
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo 
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki 
teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. 
Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje 
prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje 
stanarin in drugih transferov.  

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 488.484 € 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z 
neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, 
ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen.  

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva, zveze, združenja in podobno.  

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 1.986.994 € 

Zajemajo tekoče transfere v sklad socialnega zavarovanja, transfere izvajalcem, ki opravljajo javne službe, tekoče 
transfere v javne zavode, javne sklade in tekoče transfere v javne agencije. 

V sklopu tekočih transferov v sklad socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad 
socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.  
Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo 
obveznosti po oddanih koncesijah za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, urejanje parkov in zelenih površin, 
urejanje parkirišč, vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo, vzdrževanje javne razsvetljave ter pomoč družini na 
domu.  
V tekočih transferih v javne sklade  je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti - izpostava Ormož. 
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Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, 
kulture, športa, muzejske dejavnosti, izobraževanja odraslih, delovanje enote mladinskega centra in javnega zavoda 
za informiranje. 

Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za delovanje Javne razvojne agencije Občine Ormož s TIC-em. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 6.326.938 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 6.326.938 € 

Skupina kontov 420 vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, 
premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove 
zgradb in drugih naprav. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 252.131 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Vrednost: 162.500 € 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so namenjeni nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam ter privatnim podjetjem. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 89.631 € 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za investicije katere izvajajo javni zavodi (šole, 
vrtci, zdravstveni dom, ...). 

 

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 32.260 € 

750 - Prejeta vračila danih posojil 
Vrednost: 32.260 € 

V okviru skupine kontov 750 je planiranih 32.260 evrov za vračila depozitov iz preteklih letih za razvoj drobnega 
gospodarstva. 
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C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 2.650.000 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 2.650.000 € 

V letu 2018 je planirano zadolževanje v skupni višini 2.650.000 evrov, od tega 245.813 evrov brezobrestno pri 
državnem proračunu in 2.404.187 evrov pri drugih kreditodajalcih. 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 346.636 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 346.636 € 

Izdatki v skupini konto 550 so planirani za odplačilo glavnic za najete kredite v preteklih letih v skupni 
višini 346.636 evrov. Od planiranih 346.636 evrov je planiranih 136.000 evrov za odplačilo glavnic poslovnim 
bankam in 210.636 evrov drugim domačim kreditodajalcem (skladi in država). 
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2. POSEBNI DEL 
 

Obrazložitev PPP, GPR in PPR 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 227.937 € 

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 

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev, morebitnih 
referendumov, ipd. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri občinski volilni komisiji predstavlja volilna 
zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Ormož. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 227.937 € 

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 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. 
Zakonodaja in pristojnosti iz naslova področja lokalne samouprave občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, 
predvsem s področja sprejemanja in izvajanja novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot 
zakonodajnega telesa na nivoju lokalne skupnosti je, da skupaj z delovnimi telesi in komisijami izvaja oz. uresničuje 
letni program. 

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi 
ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav 
sumov kaznivih dejanj pristojnih organov. 

Dolgoročni cilj župana in podžupanov je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema. 

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

Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanoma v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih 
aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.  

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Ormož, 
nadzoruje namembnost porabe proračunskih sredstev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 
01019003 - Dejavnost županov in podžupanov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 73.281 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta zajema: stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroške sej 
občinskega sveta, snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških 
skupin in financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o 
referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, 
Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Ormož, Zakon o javnih financah, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških 
klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje 
pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v 
skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi 
drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, delovnih teles in komisij. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 79.050 € 

Opis podprograma 

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvajanju občinskih volitev in lokalnih referendumov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine Ormož. 

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

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev 
izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev 
kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. 

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

V letu 2014 bodo izvedene lokalne volitve (občinski svet, župan in sveti krajevnih skupnosti). Zagotoviti je 
potrebno sredstva za povrnitev stroškov volilnih kampanj in stroškov povezanih z izvedbo volitev. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 75.606 € 

Opis podprograma 

Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, 
materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostjo (tiskovne konference, sporočila za javnost, 
objava informacij v medijih). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih 
financ, Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilj strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih 
pravic občanov. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 8.230 € 

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 

V okviru področja porabe 02 se pretežni del sredstev namenja za odplačilo realnih obresti za najete kredite v 
preteklih letih. Odplačilo le-teh temelji na podpisanih pogodbah s kreditodajalci. 

Sredstva za delovanje nadzornega odbora se zagotavljajo v skladu s programom dela nadzornega odbora. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje sredstev za redno odplačevanje kreditov,  plačilo storitev plačilnega prometa ter zagotavljanje 
sredstev za delovanje nadzornega odbora.  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne 
administracije v občini Ormož. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 1.200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev 
in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Redno plačevanje obveznosti, ki jih imajo krajevne skupnosti in občina do Urada za javna plačila. 

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

Plačane obveznosti do Uprave Republike Slovenije za javna plačila. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 1.200 € 
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Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa provizij Uprave Republike Slovenije za 
javna plačila in provizije Banki Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna 
plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o 
načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri 
Upravi Republike Slovenije za javna plačila. 

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

Plačane obveznosti do organizacij plačilnega prometa in banke. 

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

Tekoče plačevanje obveznosti do organizacij plačilnega prometa in banke. 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 7.030 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Ormož. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in 
morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. 

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

Nadzorni odbor sprejme program dela za tekoče leto. V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem Občine Ormož, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter 
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu 
je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 7.030 € 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje  funkcij in plačilo materialnih stroškov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Občine 
Ormož, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi 
prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju.  

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 2.102.563 € 

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 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je hitro in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 7.600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev in sredstev za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj. 

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

Podeljevanje občinskih nagrad in priznanj na podlagi javnih razpisov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 7.600 € 

Opis podprograma 

Vodenje kadrovskih zadev zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Občinske nagrade in priznanja se podeljujejo in izplačujejo v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Ormož. 

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

Podeljevanje občinskih priznanj in nagrad v skladu z veljavnimi predpisi in s tem nagraditi občane, organizacije in 
druge za njihovo delo na raznih področjih. 

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

Podelitev občinskih nagrad in priznanj na podlagi javnih razpisov. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 2.094.963 € 

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. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešno informirana javnost, kvalitetna izvedba dogodkov, zagotavljanje 
sredstev za pravno zastopanje občine in zagotavljanje sredstev za razpolaganje z občinskim premoženjem. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljeni v okviru dolgoročnega cilja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - Obveščanje domače javnosti 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 12.102 € 

Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti zajema: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, nakup zastav, 
(občinske, državne in EU) in vzdrževanje spletne strani. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega gasila Ormoške novice, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

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

Dolgoročni cilj je obveščena oziroma informirana javnost. 

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

Ažurno izvajanje informiranja. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 50.248 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema: pokroviteljstva občine oziroma  ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja krajevnih in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ormož. 

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

Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na občinskem in krajevnem nivoju. 

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži 
na obstoječem nivoju. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 2.032.613 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno 
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine,  investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti,  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stvarnopravni zakonik. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter zagotavljanje 
sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti Občine Ormož. 

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

Pravno zastopanje bo odvisno od potreb, ki se bodo pojavile v planiranem letu. Urejeni in funkcionalni poslovni 
prostori in objekti. 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Vrednost: 629 € 

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 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, 
Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, Pravilnik o 
sofinanciranju programa znanost mladini. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Raziskovalno-razvojna dejavnost v Sloveniji zaokrožuje razvit vrhunski znanstvenoraziskovalni, visokošolski in 
razvojni sektor, ki je v podporo gospodarskemu, družbenemu in humanemu napredku svojega okolja in ki s svojo 
dejavnostjo ključno prispeva k tehnološkemu preboju Slovenije. Pot k raziskovalnim dosežkom pa je potrebno 
začeti tlakovati že v mladosti. Pravočasno uvajanje mladih v znanstveno, izobraževalno, timsko in promocijsko delo 
lahko pripomore k popularizaciji znanosti med mladimi. Prav mladi so vir originalnosti in inovativnosti ter akterji 
sprememb v dinamični družbi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Vrednost: 629 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih 
programov in uvajanje mladih v raziskovalno delo za potrebe družbenega, izobraževalnega, tehnološkega in 
gospodarskega razvoja Slovenije.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je med drugim tudi čim prejšnje uvajanje mladih v mladinsko raziskovalno 
delo na področju naravoslovja, družboslovja, humanistike, ekonomije in drugih ved, ki so zanje zanimive in hkrati 
pripomorejo k ustvarjalnosti in samostojnosti posameznika. 

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

Letno povečati obseg mladinskega raziskovalnega dela, povečati število državnih nagrajencev ter povečati število 
zunanjih mentorjev na območju regije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
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05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Vrednost: 629 € 

Opis podprograma 

Znanstveno - raziskovalna dejavnost zajema aplikativne raziskovalne programe ter med drugim tudi uvajanje mladih 
v znanost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju programa 
znanost mladini, Partnerski sporazum in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, Slovenska strategija pametne specializacije, Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020, 
Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020. 

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

Namen mladinskega raziskovalnega dela je v raziskovanju mladih raziskovalcev na področju naravoslovja, 
družboslovja, humanistike, ekonomije in drugih ved, ki so zanje zanimive in hkrati pripomorejo k ustvarjalnosti in 
samostojnosti posameznika.  

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje projekta "Uvajanje mladih v znanost", ki poteka v 
okviru ZRS Bistra Ptuj. ZRS Bistra si je s podpisom Pisma o nameri z Ministrstvom za znanost in tehnologijo 
pridobila status regijskega centra za organizacijo in izvedbo projekta Uvajanje mladih v znanost in ga pričela leta 
1993 tudi izvajati. Izvajanje projekta poteka v obliki regijskega srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih 
šol Spodnjega Podravja, Prlekije in Prekmurja. Srečanje osnovnošolcev in srednješolcev poteka na Ptuju.  

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

Splošni letni cilji podprograma so seznaniti mladino v rani mladosti z metodami in principi raziskovalnega dela, 
uvajanje mednarodnih meril za ocenjevanje kakovosti raziskovalnega dela ter povezovanje raziskovalnih skupin s 
konkretnimi naročniki.  

Kvantitativni cilji: letno povečati obseg mladinskega raziskovalnega dela, povečati število državnih nagrajencev ter 
povečati število zunanjih mentorjev.  

Pričakovani rezultati: povečan obseg raziskovalnega dela, najmanj dve državni nagradi, izdaja zbornika.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 1.074.554 € 

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 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Ormož priprava podlag za strokovno in 
kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in dvigovanja 
kvalitete življenja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 - Dejavnost občinskih uprav 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 28.034 € 

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 

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag. 

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

Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 5.744 € 

Opis podprograma 

V Republiki Sloveniji delujeta dve nevladni instituciji lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje 
občin Slovenije). Občina Ormož deluje in uveljavlja svoje interese preko Združenja občin Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država - občina. 

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

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe. Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in 
predlogov občin do zakonskih predlogov. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Vrednost: 157.951 € 

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 

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine (krajevnih skupnosti). 

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

Zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti in izplačilo nagrad 
predsednikom krajevnim skupnosti ter sejnin članom svetov krajevnih skupnosti za udeležbo na sejah svetov 
krajevnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 157.951 € 
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Opis podprograma 

Delovanje ožjih delov občine zajema delovanje krajevnih skupnosti (plače zaposlenih, izplačilo sejnin svetnikov in 
nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti in materialne stroške). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, 
Poslovnik občinskega sveta in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

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

Priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in 
dvigovanja kvalitete življenja. 

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

Zagotavljanje sredstev za izplačilo plač strokovnim sodelavcem krajevnih skupnosti ter nadomestila članom svetov 
krajevnih skupnosti za udeležbo na svetih krajevnih skupnosti in nagrad za opravljeno delo predsednikom krajevnih 
skupnosti. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 888.569 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinskih uprav. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve materialnih 
pogojev za delo ter  enakomeren razvoj vseh ožjih delov občin ter kvalitetno in strokovno opravljanje nalog za 
dosego tega cilja. 

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi za doseganje zastavljenih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 869.059 € 

Opis podprograma 

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski, medobčinski upravi in skupni občinski upravi 
ter plačila materialnih stroškov za delovanje le-teh. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih 
drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih 
financ, Zakon o lokalni samoupravi,  Zakon o javnih uslužbencih,  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 
Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS,  Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o upravnem 
poslovanju,  Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, občinski odloki, interni 
akti in pravilniki. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v vseh občinskih upravah. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Vrednost: 19.510 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema: tekoče vzdrževanje 
upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Statut Občine Ormož. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je 
tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije pa 
mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno 
potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom.  

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

Nakup računalniške opreme, nadomestila za licence za programe in nakup najnujnejše opreme potrebne za 
delovanje občinske uprave. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 274.750 € 

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 

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je 
pomembno omeniti naslednje dokumente: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči ter 
Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotoviti usposobljenost in opremljenost enot in služb civilne zaščite ter enot prostovoljnih 
gasilskih društev za opravljanje nalog zaščite in reševanje v Občini Ormož,  izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti in 
učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. S kvalitetnim opravljanjem nalog zaščite in reševanja se 
povečuje varnost ljudi, živali, materialnih in drugih dobrin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 274.750 € 

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. 

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim 
mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. 
Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in 
učinkovite reševalne storitve ljudem na območju občine Ormož ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi in premoženja 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štaba, enot služb ter drugih 
operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši občini. Dolgoročni cilj 
je povečanje pripravljenosti in opremljenosti vseh enot v primeru naravnih in drugih nesreč. 

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

Glavni izvedbeni cilji je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov za izvajanje načrtovanih aktivnosti v 
okviru dolgoročnih ciljev pri varstvu in preprečevanju naravnih in drugih nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 7.240 € 

Opis podprograma 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema: 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 

Uredba o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Programi usposabljanja 
različnih enot in službe, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Merila za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot in Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v občini Ormož. 

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

Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za 
zaščito in reševanje s ciljem preventivnega delovanja in zmanjšanje posledic ob naravnih in drugih nesrečah. 
Kazalci za dosego ciljev se preverjajo na rednem usposabljanju in vajah CZ ter skozi redno delo predvsem pa ob 
intervencijah ob izvajanju zaščitno reševalnih nalog. Sestavni del cilja torej je: izboljšanje pripravljenosti, 
odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči 
pa je obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturne dediščine ter okolje pred uničenjem, 
poškodbami in drugimi posledicami nesreč. Prav tako je cilj zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-
tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Skrb za opremljanje in 
usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč predstavlja dolgoročni cilj, s katerim je dosežena kvalitetna in 
strokovna pripravljenost. 

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

Letni cilji Civilne zaščite Občine Ormož je preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč. 
Tako v okviru letnih kot tudi dolgoročnih ciljev so naloge za vzdrževanje pripravljenosti in zagotavljanje 
učinkovitosti ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so na letni ravni: 
uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja ter hitrega odziva ob primeru alarmiranja. Merilo za 
uspešnost in posledično doseganje zastavljenih ciljev pa predstavljajo tudi redna izobraževanja in usposabljanja tako 
za bolničarje kot ostale člane CZ. Merilo uspeha se ugotavlja z analizo usposobljenosti in pripravljenosti enote 
oziroma posameznika v sestavi štabov, enot in služb CZ v skladu s predpisi o preverjanju v CZ ter letnih analiz o 
intervencijah in nalogah izvedenih ob nesrečah. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 267.510 € 

Opis podprograma 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema: stroške  preventivnega delovanja organov, enot in služb 
civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij,  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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in 
opremljanje civilne zaščite, programi usposabljanja različnih enot in službe, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred 
požarom, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot in Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske 
službe v občini Ormož. 

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

Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in 
drugih nesreč tako, da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za 
posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je skrajšanje odzivnega 
časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda tudi 
zaradi kvalitetnega preventivnega delovanja. 

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

Letni cilj podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov v primeru intervencij in 
preventivnega delovanja. Spremljanje realizacije finančnega načrta. Nakup opreme za dejavnost javne gasilske 
službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje, zavarovanje, zdravniški 
pregledi, izobraževanje ter vzdrževanje nepremičnin. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s 
povečanjem informiranosti prebivalstva. Načrtovanje razvojnega dela gasilske javne službe. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 3.463 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje 
varnosti v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig prometne varnostne kulture udeležencev v prometu, izboljšanje uporabnosti in varnosti v prometnem okolju, 
od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne oziroma slabe 
načine vedenja v prometu posebej pri otrocih s ciljem, da se pripeti čim manj prometnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Vrednost: 3.463 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in 
notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljati čim večjo varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljšo obveščenost in 
osveščenost vseh udeležencev v prometu s poudarkom na mladih. 

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

Vključiti v aktivnosti učence osnovnih šol in otroke iz vrtcev ter posamezne skupine udeležencev v cestnem 
prometu (pešci, kolesarji, vozniki,..). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 
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08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 3.463 € 

Opis podprograma 

Prometna varnost zajema delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne 
varnosti na prvi šolski dan, tekmovanja, predavanja....). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o voznikih, Zakon o lokalni samoupravi.  

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

Spodbujanje oziroma vpliv na udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem 
preventivnih aktivnosti tako pri mlajših kot pri starejši populaciji. Cilj je zajeti čim več populacije ter pravnih in 
drugih subjektov, ki na kakršen koli 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. 

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

Organizacija preventivnih aktivnosti v katere bi bili vključeni vsi otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol  in dijaki ter 
kritične skupine udeležencev cestnega prometa (pešci, kolesarji, motoristi). 

Kazalci s katerimi bo možno meriti učinkovitost doseganja ciljev so: delež vključenih udeležencev v preventivnih in 
drugih akcijah, primerjava števila prometnih nezgod s preteklimi leti. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 54.832 € 

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 vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Zakon o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
Program Javna dela za posamezno leto, Pravilnik o financiranju javnih del, Partnerski sporazum in Operativni 
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Slovenska strategija pametne 
specializacije, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020, Območni razvojni program za 
območje Prlekije 2014-2020, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Ormož. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest, 
zmanjševanje deleža brezposelnih oseb, spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 54.832 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 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).  Spodbuja se tudi poklicno izobraževanje. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Občina se vključuje in podpira nabor ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je oblikovan na državni ravni, s 
katerim se posega na trg dela v RS. Lokalnemu prebivalstvu se omogoča storitve svetovanja in pomoči pri iskanju 
zaposlitve (Karierno središče), usposabljanje in izobraževanje (občinski razpis za spodbujanje poklicnega 
izobraževanja) in spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja (občinski razpis za spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja). Dolgoročni cilj je z navedenimi aktivnostmi omogočati pomoč brezposelnim osebam in osebam 
v postopku izgubljanja zaposlitve pri iskanju zaposlitve, spodbujati samozaposlovanje, omogočanje vključevanja v 
programe javnih del ipd. 

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

Število zaposlenih in samozaposlenih s pomočjo občinskega razpisa za spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja, število subvencij za bruto nagrade vajencev za posamezno šolsko leto, število vključenih v javna 
dela, število vključenih v program Kariernega središča. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 54.832 € 

Opis podprograma 

Podprogram Povečanje zaposljivosti zajema različne oblike finančne pomoči in financiranje raznih 
podpornih institucij, ki s svojimi programi in aktivnostmi omogočajo udeležencem večanje kompetenc za 
boljšo zaposljivost na trgu delovne sile, kot npr. subvencije za zaposlovanje in samozaposlovanje, sofinanciranje 
nagrad vajencev, omogočanje vključevanja v javna dela ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Program Zavoda RS za zaposlovanje Javna dela za posamezno leto, Pravilnik o financiranju javnih del, Partnerski 
sporazum in Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Slovenska Strategija 
pametne specializacije, Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020, Regionalni razvojni program za 
Podravsko razvojno regijo 2014-2020, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Ormož. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: aktivirati brezposelne, skrb za socialno vključenost  brezposelnih oseb, ohranitev 
in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje samozaposlovanja in razvoja novih delovnih mest ter poklicnega 
izobraževanja. 

Kazalci: število vključenih brezposelnih oseb v različne programe, število novih delovnih mest, število subvencij za 
bruto nagrade vajencev. 

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, spodbujati poklicno izobraževanje vajencev. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 926.805 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva in gozdarstva. Najobsežnejši in najpomembnejši del v okviru tega 
področja predstavlja  Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko 
politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so 
naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju  naravnih danosti, 
biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo 
zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. 

V programu gozdarstva se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča trajnostno  
gospodarjenje z gozdovi.   
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Z  razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi  trajnostno ohranjanje 
podeželja ter zagotavlja ohranjanje kvalitetnega življenjskega območja občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja so: Zakon o kmetijstvu,  Zakon o kmetijskih zemljiščih,  Zakon o gozdovih,  Zakon o spremljanju 
državnih pomoči, Zakon o zaščiti živali, Uredba o razvoju podeželja - Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Ormož za programsko obdobje 2014-2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so vzpodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva, gozdarstva, dvig konkurenčnosti in ohranjanje 
delovnih mest v kmetijstvu ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega 
območja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 Gozdarstvo 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 899.823 € 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja z naslednjimi ukrepi: 
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v 
kmetijstvu, zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru, 
- z ukrepi za razvoj podeželja se zboljšuje kakovost življenja na podeželju, spodbuja se razvojne in zaposlitvene 
možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoj podeželja v okviru lokalnih 
akcijskih skupin in strategije lokalnega razvoja (LAS - LEADER). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: 
- kakovostne dobrine kmetijstva in trajnostno gospodarjenje s kmetijskim prostorom, 
- razvoj različnih dopolnilnih  dejavnosti, ohranjanje in spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

Zagotovitev dodatnega dohodka na kmetijah in  dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj in 
ohranjanje identitete podeželja. 

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

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Regionalnem razvojnem programu 
Podravje za obdobje 2014-2020 in Območnem razvojnem programu za območje Prlekije za obdobje 2014-2020. 
Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje kmetijstva sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in 
zagotovilo za ohranitev podeželja, kmetovanja ter dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z 
investicijskimi podporami se bo vzpodbujalo programe opredeljene v  izvedbenem programu Strategije lokalnega 
razvoja LAS UE Ormož, vzdrževala se bo urejenost kmetijskih zemljišč na vodovarstvenem območju ter 
melioracijski objekti in vodotoki. Posebna pozornost se bo zagotavljala programom prestrukturiranja kmetij in dvigu 
konkurenčnosti z zagotovitvijo stabilne in kvalitetne pridelave hrane z uporabo obstoječega namakalnega sistema 
Ormož in priprave dokumentov za izgradnjo IV. faze namakalnega sistema Ormož. Pripravila se bo projektna 
dokumentacija za zložbo zemljišč na območju Sodinsko-seneškega polja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 17.640 € 
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Opis podprograma 

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva ter zagotovilo za 
ohranjanje podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči se vzpodbuja investicije 
na področju pridelave in predelave hrane, trajnostnega kmetovanja v prostoru in razvoja dopolnilnih  dejavnosti. 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2014-2020. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Odlok o proračunu občine Ormož,  Zakon o kmetijstvu, Zakon o 
spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Ormož za programsko obdobje 2014 - 2020, Uredba o razvoju podeželja - Uredba (EU) št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko 
prebivalstvo, izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje delovnih mest v 
kmetijstvu,  vzpodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva,  razvoj dopolnilnih dejavnosti in 
zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah. 

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijska 
gospodarstva. 

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

Izvedba javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev upravičencem kmetijskih gospodarstev se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo o razvoju podeželja - Uredba (EU) št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Kazalniki:  število novogradenj in adaptacij hlevov v živinoreji (GVŽ),  površine pokritih rastlinjakov,  površina 
pokritih trajnih nasadov z mrežami,  površina obnovljenih trajnih nasadov in  površina skladiščnih prostorov, število 
kmetijskih gospodarstev, število zavarovancev, ki so pokojninsko in zdravstveno zavarovani. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 38.806 € 

Opis podprograma 

Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, programu urejanja kmetijskih zemljišč, 
podpori razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter podpori stanovskemu in interesnemu povezovanju. 
Podprogram zajema tudi podporo delovanju lokalne akcijske skupine (LAS) in sofinanciranju izvedbenih projektov 
za ohranjanje in odpiranje delovnih mest na podeželju, zagotavljanju dodatnega dohodka na kmetijah ter izvedbi 
projektov pomembnih za razvoj in dvig kvalitete življenja na podeželju. Podprogram obsega tudi ukrepe in vlaganja 
v naravne vire in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Odlok o proračunu občine Ormož, Zakon o kmetijstvu, Zakon o 
divjadi in lovstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči in Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ormož za programsko obdobje 2014 - 2020, Uredba o razvoju podeželja - 
Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredba o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.   

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

Dolgoročni cilji podprograma so: vzpodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, 
zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah, podpora stanovskemu povezovanju, vlaganja v naravne vire in 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo in  izvedba projektov LEADER na območju LASa. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev upravičencem kmetijskih gospodarstev se dodeljuje po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo o razvoju podeželja - Uredba (EU) št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Finančna sredstva za delovanje 
LAS UE Ormož ter izvedbo projektov v okviru letnega izvedbenega načrta LAS UE Ormož se zagotavljajo v skladu 
z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. 

Kazalci: število novih registriranih dopolnilnih dejavnosti,  obseg programov sanacije kmetijskih zemljišč, število 
udeležencev vključenih v društveno dejavnost in število izvedbenih dejavnosti društev, število izvedbenih projektov 
LAS UE Ormož na območju Občine Ormož, letni stalež divjadi v občini.  

11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 843.377 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za vzdrževanje programov urejanja vodotokov in melioracijskih 
objektov za ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč in priprave dokumentov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo IV. faze namakalnega sistema Ormož ter za zložbo zemljišč na območju 
Sodinsko-Seneškega polja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Odlok o proračunu občine Ormož, Zakon o kmetijstvu, Zakon o 
kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Ormož za programsko obdobje 2014 - 2020, Uredba o razvoju podeželja - Uredba (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: vzpodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in ohranjanje proizvodnega 
potenciala kmetijskih zemljišč za kvalitetno in stabilno pridelavo hrane, izdelava projektne dokumentacije za 
namakalni sistem Ormož IV. faza ter projektne dokumentacije za zložbo zemljišč na območju Sodinsko-seneškega 
polja. 

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

Obseg letne izvedbe programa ureditve vodotokov in melioracijskih jarkov ter obseg površine izboljšanih kmetijskih 
zemljišč, izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za namakalni sistem Ormož IV. 
faza in zložbo zemljišč na območju Sodinsko-Seneškega polja.  

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 22.182 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa Splošne storitve v kmetijstvu so zagotovljena sredstva  za podporo delovanja javnih 
služb za zagotavljanje prenosa sodobnih znanj v prakso, zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in zagotavljanje 
oskrbe zapuščenih živali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so zagotoviti čim večjemu številu zainteresiranih kmetov prenos novih znanj 
in tehnologij kmetijske proizvodnje v prakso. Zagotoviti trajnostno skrb za zdravstveno varstvo čebel, biotsko 
pestrost prostora ter podporo h krepitvi gospodarske rasti kmetijstva. Zagotavlja se tudi ustrezno varstvo zapuščenih 
živali ter zmanjšuje število zapuščenih živali v občini. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Organiziranje in izvedba izobraževalno strokovnih programov s področja kmetijstva, izvedba demonstracijskih 
poskusov, razstav, širjenje novih znanj z izdelavo publikacij, katalogov in uporabo interneta, zagotovitev 
zdravstvenega varstva živali in zagotovitev ustreznega varstva in zmanjšanja števila zapuščenih živali v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039001 Delovanje javnih služb in javnih zavodov 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

Vrednost: 15.112 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za podporo delovanja javnih služb za zagotavljanje  prenosa 
sodobnih znanj in kmetijskih tehnologij v prakso. Podpira se organiziranje in izvedba  izobraževanj strokovnih 
programov, izvedba demonstracijskih poskusov, izdaja strokovnih publikacij, katalogov in uporaba interneta za 
kmetijske svetovalne namene. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Odlok o proračunu občine Ormož, Zakon o kmetijstvu,  Pravilnik 
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ormož za programsko 
obdobje 2014 - 2020, Uredba o razvoju podeželja - Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: vzpodbujanje  prenosa sodobnih znanj in tehnologij kmetijske pridelave v 
prakso, prestrukturiranje kmetij, povečanje dohodka na kmetijah. 

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

Kazalci: število izvedenih programov izobraževanj, tečajev in usposabljanj kmetov, število udeležencev 
izobraževanj,  število izdanih kmetijskih novic. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 7.070 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za zdravstveno varstvo čebel in sredstva za oskrbo zapuščenih in 
najdenih živali (pse in mačke) na območju naše občine. Občina je dolžna zagotoviti sredstva na podlagi Zakona o 
zaščiti živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Odlok o proračunu občine Ormož, Zakon o zaščiti živali. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: dolgoročna zagotovitev zdravstvenega varstva čebel za ohranjanje oziroma 
povečanje števila panjev čebel, s tem se zagotavlja tudi  biotska pestrost prostora in stabilna kmetijska 
pridelava, zagotovitev zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo. 

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

Zagotovitev stabilnega števila panjev čebel, dvig kvalitete nabranega medu in zagotovitev ustreznega varstva 
zapuščenih živali ter zmanjšanje števila zapuščenih živali. 

Kazalci: število čebeljih panjev vključenih v zdravstveno varstvo, število oskrbljenih zapuščenih živali.  
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1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 4.800 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu 
z načeli varstva okolja ter s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanja vseh  njihovih funkcij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdno 
gospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic). 

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnje gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 4.800 € 

Opis podprograma 

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih 
vlak. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma: Odlok o proračunu občine Ormož, Zakon o Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje približno 9,3 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje 
gozdnih vlak v skladu z gozdno gospodarskimi načrti. 

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak odvisno od zagotovljenih 
sredstev in prizadetosti gozdnih cest in vzdrževanja gozdnih vlak v skladu z gozdno gospodarskim načrtom. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Vrednost: 870 € 

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 

Energetska zasnova Občine Ormož. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Racionalno ravnanje z energijo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
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1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
Vrednost: 870 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke 
na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za delovanje energetsko svetovalne pisarne in skrb za izvajanje energetskih sanacij objektov. 

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje energetsko svetovalne pisarne (ogrevan prostor, električna energija, dostop do 
telefona, odvoz smeti) ter skrb za izvajanje energetskih sanacij objektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Vrednost: 870 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v primeru občine Ormož zajema plačilo stroškov delovanja energetsko 
svetovalne pisarne ter investicije v energetsko sanacijo objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje energetsko svetovalne pisarne ter izvedba investicij v energetsko sanacijo 
objektov. 

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje energetsko svetovalne pisarne (ogrevan prostor, električna energija, dostop do 
telefona, odvoz smeti). Izvedba investicij v energetsko sanacijo objektov v skladu z Lokalnim energetskim 
konceptom. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 2.269.653 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje 
cestnega prometa in infrastrukture ter telekomunikacij. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju razvoja telekomunikacij so: Nacionalna strategija za 
razvoj elektronskih komunikacij, Strategija za razvoj širokopasovnih omrežij v RS, Strategija za prehod na digitalno 
radiodifuzijo ter druge z elektronskimi komunikacijami povezane strategije, Resolucija o nacionalnih razvojnih 
projektih za obdobje 2007-2023, Partnerski sporazum in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, Slovenska strategija pametne specializacije. 

Dolgoročni dokumenti s področja prometa in prometne infrastrukture: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega 
prometa, Zakon o voznikih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj na področju razvoja telekomunikacij na lokalni ravni Občine Ormož je, da mora širokopasovna 
infrastruktura omogočati širokopasovni dostop vsem prebivalcem območja Občine Ormož na območju belih lis. 

Dolgoročni cilji s področja prometa in prometne infrastrukture: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 
cest, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o občinskih cestah na 
območju občine Ormož, Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ormož, Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Ormož, Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih lokalnih cest v občini Ormož, Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave 
v občini Ormož. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacija in pošta 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 2.269.653 € 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja 
cestne infrastrukture so:  prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, 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,  zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa, zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno 
z Odlokom o zimski službi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 -  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 -  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 508.374 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema: 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 cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo 
ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega 
prometa ter ohranja urejen videz cest. 

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 1.631.425 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega investicijskega vzdrževanja in gradnje, 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 izvedbeni cilji so: izboljšanje prometne varnosti, uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na projektiranje cest in 
varovanje okolja, izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov in do nastanitvenih objektov prebivalcev. 
Kazalci so: kilometri zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih cest in javnih poti, višina letnih izdatkov 
namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne signalizacije. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 11.578 € 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje ter kategorizacije cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih. 

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 in parkirišč. 

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

V navedenem dokumentu so opredeljeni naslednji kvantitativni cilji, ki predstavljajo podlago za 
spremljanje: povečanje števila parkirnih mest na območju občine (ne glede na kriterij lastništva), 
izboljšanje prometne signalizacije in infrastrukture (parkirne opreme), zmanjšanje števila nepravilno parkiranih 
vozil. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 118.276 € 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 



 

Stran 44 od 198 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah. 

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov, udeležencev v prometu ter 
poraba električne energije za potrebe javne razsvetljave v skladu z evropskimi direktivami. 

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

Izvajanje sklepa občinskega sveta z dne 6.12.2010 o ugašanju javne razsvetljave, poravnava obveznosti oziroma 
nadomestila koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave in obveznosti za porabljeno električno energijo. 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 579.711 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, promocijo 
občine, razvoj turizma in gostinstva. Gre za zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Partnerski sporazum in Operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Slovenska strategija pametne specializacije, Operativni 
programi, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014-2020, Resolucija o 
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020, 
Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
Uredba o regionalnih razvojnih programih, Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, Uredba o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike, Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij, drugi področni zakoni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva in turizma, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za 
razvoj podjetništva in turizma, omogočanje in spodbujanje razvoja lokalne gospodarske in turistične infrastrukture, 
pospeševanje konkurenčnosti gospodarstva, oblikovanje prijaznejšega poslovnega okolja, okrepitev prilivov 
domačih in tujih investicij v poslovno cono Ormož. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 225.977 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva, v okviru katere se namenja sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti Območne 
obrtno podjetniške zbornice Ormož, sredstva za delovanje Javne razvojne agencije Občine Ormož, sredstva za 
delovanje Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, privabljanje domačih in tujih investitorjev in nakup zemljišč 
v poslovni coni, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v 
poslovni coni Ormož, sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa in za promocijo 
izdelkov in storitev podjetij ter sredstva za Martinovanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva in ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva ter 
privabljanje domačih in tujih investitorjev, intenzivnejše vključevanje v obstoječo mrežo podpornih institucij 
(ključnih subjektov inovacijskega okolja, kot so npr. tehnološki parki, podjetniški inkubatorji, tehnološki centri ipd.) 
na državni in regionalni ravni ter vključevanje v ustanovljen mrežni podjetniški inkubator v lokalnem okolju, 
privabiti vsaj eno visoko tehnološko in inovativno podjetje v lokalno okolje. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji: izvedba promocijskih dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Ormož, uspešno izveden 
program dela Javne razvojne agencije Občine Ormož ter Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož,  izdelan in 
ažuriran regionalni razvojni program, okrepljeni odnosi z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije, ki na 
nacionalni ravni skrbi za promocijo in finančne spodbude za tuje neposredne investitorje ter s tem povezana nova 
delovna mesta (predvsem taka z višjo dodano vrednostjo), odkup zemljišč v poslovni coni in pridobivanje domačih 
in tujih investitorjev, izvedba Martinovanja kot največje občinske prireditve. 

Kazalci: uspešno izvedeni zastavljeni promocijski in razvojni projekti institucij podpornega okolja (Obrtno 
podjetniška zbornica Ormož, Javna razvojna agencija Občine Ormož, MPI Ormož, Mariborska razvojna agencija, 
druge podporne institucije), odkupljena zemljišča v poslovni coni, izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo 
mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni, uspešno izvedena prireditev Martinovanje, število izvedenih 
promocijskih aktivnosti podjetij na sejmih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 225.977 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma spodbujanje razvoja malega gospodarstva se namenja sredstva za delovanje in izvajanje 
določenih nalog institucij podpornega okolja s področja razvoja in promocije podjetništva (promocijske dejavnosti 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož, Javne razvojne agencije občine Ormož, Mrežnega podjetniškega 
inkubatorja Ormož), na osnovi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Ormož se spodbuja promocijo izdelkov in storitev podjetij, zaposlovanje ter poklicno 
izobraževanje, sredstva se namenjajo za odkup zemljišč v Poslovni coni Ormož, za projektno dokumentacijo za 
izgradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni v Ormožu ter za sofinanciranje izdelave regionalnega 
razvojnega programa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Partnerski sporazum in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
Slovenska strategija pametne specializacije, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020, 
Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o 
gospodarskih družbah, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o trgovini, Zakon o gostinstvu, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Ormož. 

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

Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k ohranitvi delovnih mest ter razvoju 
dejavnosti tudi s pomočjo zagotavljanja pogojev za razvoj malega gospodarstva in ustreznega podpornega okolja za 
razvoj podjetništva v lokalnem okolju, ustvarjanje infrastrukturnih pogojev za razvoj malega gospodarstva in 
podjetništva, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev, odkup zemljišč v poslovni coni, skrb za 
večje vključevanje podjetij v obstoječo mrežo podpornih institucij (ključnih subjektov inovacijskega okolja, kot so 
npr. tehnološki parki, podjetniški inkubatorji, tehnološki centri ipd.) na državni in regionalni ravni ter vzpostavitev 
mrežnega podjetniškega inkubatorja v lokalnem okolju, privabiti vsaj eno visoko tehnološko in inovativno podjetje 
v lokalno okolje. 

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

Število izvedenih promocijskih aktivnosti Območno obrtno podjetniške zbornice Ormož;  število aktivnosti v okviru 
delovanja VEM točke (namen delovanja VEM točk: izvajanje postopkov registracij, celovite podporne storitve, kot 
npr. svetovanje in mentorstvo pri ustanavljanju podjetja in v kasnejših fazah poslovanja, informiranje in obveščanje 
o aktualnih dogodkih in razpisih, pomoč pri iskanju finančnih virov); Javna razvojna agencija: število opravljenih 
podjetniških svetovanj, število narejenih strokovnih gradiv za potrebe občine (investicijski dokumenti), število 
pripravljenih poslovnih načrtov, število izvedenih aktivnosti v predinkubacijski in inkubacijski fazi za vključitev v 
mrežni podjetniški inkubator; število inkubirancev v MPI Ormož, izvedene promocijske aktivnosti za poslovno 
cono, evalvacija prireditve Martinovanje, število izvedenih promocijski aktivnosti podjetij, pripravljena projektna 
dokumentacija za izgradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož. 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 353.734 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za spodbujanje turizma in 
promocijo občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj in promocija turizma na večjem zaključenem območju, priprava strategije razvoja turistične 
destinacije, vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije, oblikovanje 
trženjske znamke ter oblikovanje in trženje novih integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične 
destinacije, boljše prepoznavanje območja kot turistično zanimivega območja (RDO - regionalna destinacijske 
organizacija). 

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

Cilji: oblikovanje regionalne destinacijske organizacije in njenih aktivnosti glede na različne funkcije (promocijska, 
distribucijska, razvojna, operativna), podpiranje delovanje turističnih društev in TICa, uvajanje novih turističnih 
proizvodov, medobčinsko, medregionalno in mednarodno sodelovanje. 

Kazalci: vzpostavljena regionalna turistična destinacija, priprava strategije razvoja turistične destinacije, število 
aktivnih turističnih društev, aktivno delovanje TICa, število novih turističnih proizvodov, število obiskov domačih 
in tujih turistov, število obiskov turistične spletne strani, število obiskovalcev na prireditvah, število promocijskih 
brošur in letakov, število promocijskih nastopov na domačem in tujem trgu, število promocijskih aktivnosti vinske 
kraljice, število postajališč za avtodome. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 353.734 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva zajema sodelovanje pri vzpostavitvi regionalne destinacijske organizacije 
(RDO) in njenih funkcij, sofinanciranje programov turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (turistično 
informacijski center), turističnih prireditev ter promocijskih aktivnosti vinske kraljice, razvoj turistične 
infrastrukture (kolesarske in sprehajalne poti, turistični znaki in kažipoti, postajališča za avtodome), investicije in 
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Partnerski sporazum in Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
Slovenska strategija pametne specializacije, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020, 
Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o 
gospodarskih družbah, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o trgovini, Zakon o gostinstvu, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Ormož. 

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

Vključenost v Podravsko ptujsko-ormoško regionalno destinacijo v okviru vseh razpoložljivih aktivnosti in funkcij, 
oblikovanje prepoznavne turistične blagovne znamke in celostne grafične podobe, vključevanje v promocijske 
aktivnosti in nastopanje na domačem in tujih trgih, večji obisk domačih in tujih turistov, uvajanje novih integralnih 
turističnih proizvodov, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, 
ohranjanje in nadgradnja aktivnosti članov turističnih društev, skrb za zagotavljanje turističnega pomladka. 

Kazalci: vzpostavljena in delujoča regionalna destinacijska organizacija (RDO), število domačih in tujih 
obiskovalcev, število izvedenih prireditev širšega pomena, število izvedenih promocijskih in informativnih 
aktivnosti lokalnega in širšega pomena, število izvedenih promocijskih aktivnosti vinske kraljice, število akcij na 
področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja, število članov turističnih društev, 
število aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka, število novih integralnih proizvodov, število 
urejenih postajališč za avtodome ter izvedenih promocijskih aktivnosti za privabljanje avtodomarjev na naše 
območje. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, uvajanje novih turističnih produktov, spodbujanje lokalnega 
prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, ohranjanje in nadgradnja aktivnosti članov 
turističnih društev, skrb za zagotavljanje turističnega pomladka, organiziranje in sodelovanje pri organizaciji 
turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena. 

Kazalci: število domačih in tujih obiskovalcev, število izvedenih prireditev širšega pomena, število izvedenih 
promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, število akcij na področju ohranjanja kulturne 
in naravne dediščine ter urejanja okolja, število članov turističnih društev, število aktivnosti za zagotavljanje 
turističnega pomladka, število prehrambenih in neprehrambenih artiklov lokalnega pomena, ki so na prodajo v 
TICu, katalog artiklov domače obrti iz lokalnega okolja, število postavitev prireditvenega šotora in stojnic. 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 656.700 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen 
varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del 
narave kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Podzakonski predpisi s področja odpadkov, odpadnih 
vod. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Operativni program odstranjevanja odpadkov - s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005-2017). 
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda na območju občine Ormož. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 656.700 € 

Opis glavnega programa 

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v 
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico 
do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem 
zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad 
posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad 
rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih 
ukrepov varstva okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje 
posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje 
uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal 
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monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z 
njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše 
obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, 
pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja 
bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter 
zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, 
merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja 
uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 656.700 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo 
s področja odvajanja odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v občini Ormož , Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005-2017). 

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti ter priprava investicijske dokumentacije za 
gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav v prihodnjih letih. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 780.520 € 

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 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2013, 10/2013), Zakon o 
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah , Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, podzakonski predpisi s področja prostora, oskrbe s pitno vodo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Priprava  prostorskih aktov z vidika razvoja prostora in gospodarskih dejavnosti. Operativni program oskrbe s pitno 
vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
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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: 41.305 € 

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 

Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov se izhaja iz ocene 
potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. 

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

Po sprejemu občinskega prostorskega načrta (OPN) je glavni cilj priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
(OPPN), kot nadaljevanje podlag za projekte in prilagajanje potrebam razvoja občine Ormož. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 41.305 € 

Opis podprograma 

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji 
Nadaljevalo se bo delo pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali 
investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za občino Ormož. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine,  Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 

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

V skladu z Zakonom o urejanja prostora in Zakonom o graditvi objektov je bilo potrebno  prilagoditi in uskladiti z 
novimi predpisi že pričete naloge. Zakonodaja terja prilagajanje novostim, dodatne napore in sredstva, določene 
naloge za doseganje končnih ciljev na področju urejanja prostora pa bo treba nadaljevati tudi v prihodnjih letih. 

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

Nadaljevale se bodo v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s 
predpisi in dejanskimi potrebami na območju občine Ormož. V nadaljevanju so po posameznih postavkah 
predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati 
v tekočem letu in naslednjih letih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v 
postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, pogoji, mnenja in sprejemanje). 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 483.853 € 

Opis glavnega programa 

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo. Glavno izhodišče programa je normativno 
razporejanje, tako časovno kakor krajevno, ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za 
investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene oskrbe s pitno vodo.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju. Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na 
območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni 
zagotovljena vodooskrba in postopno reševanje odvoda odpadnih voda. 

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Skladno z 
razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek 
reševanja odvoda odpadnih voda. Osnovni cilji je kakovost vode, pretok in tlak ter zanesljivost oskrbe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

16039002 - Urejanje pokopališč 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 163.000 € 

Opis podprograma 

Oskrba z vodo zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov ter plačilo subvencije cene komunalne storitve 
za oskrbo s pitno vodo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Uredba o oskrbi s pitno. 

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz 
lastnih vodnih virov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba. 

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 127.003 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic in stroške 
pogrebov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine 
Ormož, Zakon o javnih financah. 

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

Urejena pokopališča, po potrebi zagotavljanje dodatnih prostorov izvajanje pogrebne dejavnosti. 

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

V okviru namenskih sredstev iz naslova najemnin za pokopališča skrbeti za urejenost pokopališč (odvoz odpadkov, 
košnja trave, plačilo stroškov električne energije,..) in izvajanje pogrebnih dejavnosti. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 189.250 € 
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Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, letno 
kopališče)  ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja. 

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

Urejeni parki in zelene površine, otroška igrišča, letno kopališče in športni objekti po krajevnih skupnostih. 

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

Poravnava obveznosti iz naslova presežka stroškov nad prihodki za letno kopališče in obveznosti za opravljena dela 
v skladu s koncesijsko pogodbo za urejanje parkov in zelenih površin. Investicijska vlaganja v letno kopališče v 
skladu s programom upravljavca letnega kopališča. Obnovljena otroška igrišča. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 4.600 € 

Opis podprograma 

Praznično urejanje naselij zajema praznično okrasitev naselij, krajevnih središč in drugih delov občine v mesecu 
decembru. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

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

Praznično urejanje naselij v mesecu decembru, ki bo čim bolj racionalno. 

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

Popravilo snežink, ki se izobešajo na drogove javne razsvetljave, zamenjava dotrajanih lučk. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 216.902 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za  spodbujanje stanovanjske gradnje in 
druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V okviru razpoložljivih sredstev vzdrževati obstoječi stanovanjski fond in pridobiti nova stanovanja z gradnjo ali 
odkupi ter odprodaja stanovanj, kjer je to v interesu občine. 

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

Število zgrajenih, vzdrževanih ali obnovljenih stanovanj po programu v okviru razpoložljivih sredstev za tekoče 
leto. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 216.902 € 

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj 
za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, Statut občine Ormož,  Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o 
urejanju prostora, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti . 

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

Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja življenjskih pogojev 
najemnikov občinskih stanovanj. 

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

V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotavljati obnove stanovanj, sredstva za ogrevanje 
stanovanj in plačilo stroškov upravljanja stanovanj. 

 

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

Vrednost: 38.459 € 

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 

Zagotavljanje sredstev za plačila geodetskih storitev za potrebne parcelacije in odmere zemljišč ter odkupi potrebnih 
zemljišč za že realizirane oziroma bodoče projekte. 

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

Odkupi zemljišč v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1606901 - Urejanje občinskih zemljišč 

1606902 - Nakup zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 14.190 € 

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč zajema plačilo odškodnin, najemnin in drugih stroškov urejanja zemljišč 
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju,  Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju 
narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,  Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi,  Zakon o 
davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin,  Zakon o računovodstvu, Statut Občine 
Ormož, Odlok o določitvi območja predkupne pravice občine Ormož,  Uredba o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v 
urejenem okolju. Dolgoročni cilji so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov, ki bodo prispevali k 
učinkovitejši in hitrejši realizaciji razvojnih programov občine Ormož. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje 
prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 

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

Dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Kazalci s 
katerim se merijo doseganja ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s 
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predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za 
investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom. 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 24.269 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč zajema nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč (kupnine, stroški cenitev, 
notarske storitve,..). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju,  Zakon o graditvi objektov, Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih 
zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije,  Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi,  Zakon o davku na promet 
nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin,  Zakon o računovodstvu, Statut Občine Ormož, Odlok o določitvi 
območja predkupne pravice občine Ormož,  Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Uredba o 
vrstah objektov glede na zahtevnost. 

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

Odkupi zemljišča za že realizirane projekte in projekte, ki so v planu načrtovanja oziroma izvedbe. 

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

Sklep Občinskega sveta o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja  

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 198.697 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter 
na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva. Del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti: plačilo 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve mrliško pregledne službe. Del preostalih 
razpoložljivih sredstev se namenja za transferje Lokalni akcijski skupini za preprečevanje odvisnosti, ki je 
namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Koordiniranje preventivne dejavnosti v občini na področju preprečevanja vseh vrst odvisnosti, izvajanje zakonskih 
obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja in mrliško ogledne službe in zagotovitev pogojev za delo na 
področju zdravstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Dejavnost zdravstvenih domov 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 51.000 € 

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. 



 

Stran 54 od 198 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delo v primarnem zdravstvu. 

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

Zagotavljanje lastnih sredstev ter pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v 
primarnem zdravstvu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 51.000 € 

Opis podprograma 

Dejavnost zdravstvenih domov zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nakup opreme 
za zdravstvene domove. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah. 

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

Skupaj z Zdravstvenim domom Ormož in vsemi občinami iz območja Upravne enote Ormož izgradnja Nadgradnje 
(ureditev mansarde) nad traktom otroškega in šolskega dispanzerja in prizidek intervencije z ureditvijo 
intervencijske poti v ZD Ormož. 

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

Nadgradnja (ureditev mansarde) nad traktom otroškega in šolskega dispanzerja in prizidek intervencije z ureditvijo 
intervencijske poti v ZD Ormož. 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Vrednost: 4.572 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za 
programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. Program zajema sofinanciranje 
preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve plačljive iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. V sklop preventivnih programov sodi tudi financiranje Medobčinske lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki s svojo dejavnostjo omogoča 
preventivno delovanje na področju odvisnosti od prepovedanih drog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju, 
izboljšanje duševnega zdravja občank in občanov, izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s 
specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki,...), svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.  

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

Merjenje doseganja zastavljenih ciljev se izvaja preko spremljanja faznih in končnih poročil Medobčinske lokalne 
akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 4.572 € 

Opis podprograma 

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja zajema: sofinanciranje preventivnih (tudi 
preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep župana o imenovanju Medobčinske lokalne 
akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

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

Delovanje in sodelovanje strokovnjakov različnih področij (šolstva, zdravstva, socialnega varstva, policije idr.), 
koordiniranje preventivne dejavnosti v občini na področju preprečevanja vseh vrst odvisnosti, iskanje možnosti, ki 
bi mladim omogočile bolj zdrav način življenja in koristno izrabo prostega časa. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so povezani z nadaljevanjem sofinanciranja programov na področju preprečevanja 
zasvojenosti. Merjenje doseganja zastavljenih ciljev se izvaja preko spremljanja faznih in končnih poročil 
Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 143.125 € 

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 

Dolgoročni cilj na področju zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilu storitev mrliško pregledne službe je 
izvajanje zakonskih obveznosti. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 129.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki je 
zakonska obveznost občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

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

Dolgoročni cilj na področju zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti. 

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

Izvedbeni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni 
vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 14.125 € 

Opis podprograma 

Organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško 
pregledne službe je občina dolžna plačevati mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter stroške prevoza umrlih. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

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

Dolgoročni cilj je izvajanje obveznosti skladno z zakonskimi določili. 

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim: izvajanje zakonskih obveznosti. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 1.930.352 € 

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 in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
Zakon o zavodih, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje dediščine (nepremična in premična kulturna dediščina), financiranje javnih zavodov, javnih kulturnih 
programov, delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, finančna podpora za razvoj 
športa. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 288.783 € 

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 

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za 
generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse 
postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.  

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

Nadaljevati z začetimi deli na vlaganjih v kulturne objekte in spomenike. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029002 Premična kulturna dediščina 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 172.204 € 

Opis podprograma 

Nepremična kulturna dediščina zajema: izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje 
kulturnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega 
pomena,  postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uravnoteženju 
javnih financ. 

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

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za 
generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse 
postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. 

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

Sofinanciranje obnove spomenikov v privatni lasti. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Vrednost: 116.579 € 

Opis podprograma 

Premična kulturna dediščina zajema odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), 
dejavnost muzejev in muzejski programi in projekti. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je 
poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o javnih zavodih.  

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

Zagotavljanje sredstev Pokrajinskemu muzeju Ptuj-Ormož, organizacijska enota Ormož za izvajanje redne 
dejavnosti in za sofinanciranje razstavne dejavnosti, zagotavljanje prostorov za muzejsko dejavnost v gradu Velika 
Nedelja. 

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

Osnovni izvedbeni cilj je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. 
Kazalci, s  katerimi se bo spremljalo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine, število 
obiskovalcev. 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 461.881 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi. V 
proračunu Občine Ormož so zagotovljena sredstva za financiranje javnih zavodov, javnih kulturnih programov in 
delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete 
izvajanja kulturnih dejavnosti. 

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

Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število in obseg programov in 
projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v javnosti. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 242.891 € 

Opis podprograma 

Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico, druge programe v knjižnicah, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. Občina Ormož je soustanoviteljica Knjižnice F.K. Meška Ormož, 
zato se iz proračuna občine financirajo plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, 
sredstva za nakup knjižničnega gradiva, projekti (literarni večeri, strokovna predavanja, kvizi in delavnice) 
ter nabava opreme. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o uravnoteženju 
javnih financ. 

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

Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva. Eden od 
ciljev je tudi popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev, število 
prireditev. Ureditev parkirnega platoja pred osrednjo knjižnico v Ormožu. 

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

Osnovni izvedbeni cilj je v okviru razpoložljivih sredstev porast ponudbe knjižničnega gradiva in popularizacija 
bralne kulture. Kazalci uspešnosti so prirast knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število 
prireditev in projektov. Zaključiti z deli pri ureditvi parkirnega platoja pred osrednjo knjižnico v Ormožu. 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 29.278 € 

Opis podprograma 

Podprogram Umetniški programi zajema izvedbo kulturnih prireditev kot je projekt "Ormoško poletje" in prireditve 
ob kulturnih praznikih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

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

Priprava in izvedba kulturnih prireditev. 

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

Priprava in izvedba prireditev v sklopu projekta "Ormoško poletje" in ob kulturnem prazniku. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 45.510 € 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura zajema sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za kulturne dejavnosti (revije, srečanja, 
poklicna gostovanja), programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. V okviru tega podprograma je 
predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ormožu in kulturnih društev, ki sredstva pridobijo 
na podlagi javnega razpisa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o 
društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v občini Ormož. 
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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 kulturne dejavnosti. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja 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 javnosti. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 92.443 € 

Opis podprograma 

Mediji in avdiovizualna kultura zajema stroške priprave in izdaje lokalnega časopis in sofinanciranje 
delovanja lokalnega radia. Iz proračuna Občine Ormož se Zavodu za informiranje Ormož sofinancirajo plače in 
drugi izdatki zaposlenim, s tem povezani prispevki, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja in materialni 
stroški delovanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

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

Utrditi položaj lokalnega radia v medijskem prostoru, da bi postal prepoznavna radijska postaja z lokalno vsebino in 
naravnanostjo k zadovoljevanju potreb po obveščanju prebivalstva na področju, ki ga pokriva. Kazalniki: število 
poslušalk in poslušalcev. 

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

Lokalni radio je namenjen ciljni publiki z nalogo obveščanja, osveščanja, izobraževanja, svetovanja in sprostitve. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 51.759 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih 
kulturnih objektov) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

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

Tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran in domov, ki jih imajo v lasti ali upravljanju krajevne skupnosti. 

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

Redno tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran in domov. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 4.140 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih 
organizacij in drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij imamo cilj zagotavljati pogoje za njihovo delovanje. 

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo: strokovnih usposabljanj članov združenja, strokovnih ekskurzij članov 
združenja, srečanja veteranov, častnikov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, delovanje organizacij, 
postavljanja obeležij, prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Vrednost: 4.140 € 

Opis podprograma 

Programi veteranskih organizacij zajemajo sofinanciranje programov društev veteranskih organizacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih. 

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo: strokovnih usposabljanj članov združenja, strokovnih ekskurzij članov 
združenja, srečanja veteranov, častnikov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, delovanje organizacij, 
postavljanja obeležij, prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij. 

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

Zagotavljanje sredstev za stroške, ki so povezani z delovanjem veteranskih organizacij. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 1.175.548 € 

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 

Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, vzdrževanje in 
zagotavljanje športne infrastrukture ter spodbujanje aktivne participacije mladih v občini. 

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

Sofinanciranje interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok, kakovostnega in vrhunskega športa, 
športne rekreacije, športa invalidov, drugih specifičnih športnih panog, športnih prireditev in delovanja športnih 
društev z namenom kakovostnega ukvarjanja s športom. V okviru prostočasnih aktivnosti je cilj financiranje 
Ljudske univerze Ormož, enote Mladinskega centra Ormož in mladinskih ter študentskih organizacij z namenom 
vzpostavitve učinkovite mladinske politike, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se 
izvajajo za mladino in otroke. Eden izmed ciljev pa je tudi zagotovitev sredstev za letovanje socialno ogroženih 
otrok in organizacija prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 1.120.416 € 

Opis podprograma 

Program športa zajema 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), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov, nagrade za športnike in športne delavce. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa ter vzdrževanje in 
zagotavljanje športne infrastrukture. Doseganje ciljev se bo merilo z ohranjanjem in/ali povečanjem števila športno 
aktivnega prebivalstva. 

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

Zagotavljanje sredstev za izdatke, ki so povezani z delovanjem notranjega bazena (v višini razlike med stroški 
vzdrževalca oz. upravljavca notranjega bazena in med prihodki, ki nastanejo s prodajo vstopnic za kopanje) in 
sredstev za manjša vzdrževalna dela na zunanji športni infrastrukturi, zagotavljanje sredstev za financiranje 
tekmovalnega in rekreacijskega športa, izboljšanje funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in 
površin. 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 55.132 € 

Opis podprograma 

Programi za mladino zajemajo sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki 
delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa 
otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, sofinanciranje letovanja otrok, prireditve in obdarovanje otrok 
v mesecu decembru. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o uravnoteženju javnih financ. 

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

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo 
mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. 

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

Letni izvedbeni cilj je financiranje enote Mladinskega centra Ormož in mladinskih ter študentskih organizacij, 
zagotovitev sredstev za letovanje socialno ogroženih otrok, organizacija prireditev in obdarovanje otrok v mesecu 
decembru. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 2.844.359 € 

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 vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev prostorskih in kadrovskih normativov ter minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje vzgojno 
izobraževalne dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v skladu z zakonodajo, zagotovitev ustreznih pogojev 
za nadaljnji razvoj vseh izobraževalnih programov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 1.759.522 € 

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 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja vsem otrokom 
enake pogoje za vstop v življenje. 

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

Spodbujanje otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih 
osebnih sposobnosti in interesov, povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke, zagotoviti 
prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi, pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 
kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 1.759.522 € 

Opis podprograma 

Podprogram Vrtci zajema dejavnost javnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatnih 
programov v vrtcih ter gradnjo in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  Zakon o vrtcih,  Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih 
staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju občine Ormož, Zakon o uravnoteženju javnih 
financ. 

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, 
zagotavljanje ponudbe kakovostnih programov, zagotavljanje poslovnega časa, prilagojenega potrebam zaposlenih 
staršev, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih,  zagotoviti prostorske pogoje za prostor in opremo v vrtcih v 
skladu z zakonodajo, zagotoviti zaposlenost v vrtcih v skladu s standardi in normativi. 

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

Letni izvedbeni cilj je zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijejo svoje 
sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 636.503 € 

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 

Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega šolstva in srednjega šolstva ter zagotavljanje 
pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za uspešno in učinkovito izvajanje programov vzgojno - izobraževalnega procesa osnovnega 
šolstva, glasbenega šolstva ter sofinanciranje projektov v zvezi z izvedbo programov v srednjem šolstvu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 470.568 € 

Opis podprograma 

Osnovno šolstvo zajema zagotavljanje sredstev za plačilo materialnih stroškov 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) ter gradnjo in vzdrževanje šolskih objektov (tudi energetske sanacije 
objektov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, Zakon o 
uravnoteženju javnih financ. 

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

Razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, vzpodbuja se 
izvedba številnih projektov s strani osnovnih šol ter zagotavljajo sredstva za nemoteno izvedbo programov 
poučevanja tujih jezikov, tretje ure športne vzgoje, računalništva ter varstva vozačev. 

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

V okviru letnega programa zagotavljamo: sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in 
delovanje objektov osnovnih šol v občini Ormož, sredstva za izvajanje dodatnih programov v osnovnih šolah, 
sredstva za investicijsko vzdrževanje šole in investicijska vlaganja v šole (tudi energetske sanacije objektov), 
sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 26.381 € 

Opis podprograma 

Podprogram glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi 
ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi glasbene šole, pogodba o sofinanciranju 
dejavnosti, Zakon o uravnoteženju javnih financ. 

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

V naslednjih obdobjih se želijo  ohranjati optimalni pogoji za izvedbo programov na področju glasbene vzgoje. 

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

Zagotavljala se bodo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

Vrednost: 139.554 € 

Opis podprograma 

Podprogram Splošno srednje in poklicno šolstvo zajema sredstva, ki jih občina zagotavlja za delovanje Gimnazije 
Ormož (sofinanciranje dodatnih programov, projektov in nabavo opreme). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o gimnazijah, Zakon o uravnoteženju javnih 
financ. 

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

Vzpodbujanje srednješolcev pri programskem ustvarjanju v šolah ter pri sodelovanju v projektih, ki lahko 
pomembno vplivajo na prepoznavnost našega okolja. 

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

V okviru letnega programa se bodo sofinancirali projekti srednjih šol. 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Vrednost: 34.264 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike 
izobraževanja (na primer: jezikovni programi, osnovna šola za odrasle,..). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti prebivalcem učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja, omogočiti 
pridobitev znanj in spretnosti za potrebe življenjskega okolja, olajšati dostop do izobraževanja in usposabljanja (za 
udeležence brezplačni programi), omogočiti dostop do organiziranega izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju 
(starejši občani), razvijati sposobnosti za samostojno učenje, postaviti temelje za uspešno vseživljenjsko učenje. 

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

Zagotavljala se bodo sredstva za delovanje Ljudske univerze Ormož. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 Izobraževanje odraslih 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost: 34.264 € 

Opis podprograma 

Izobraževanje odraslih zajema sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda za izobraževanje odraslih (materialni 
stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ter nakup opreme in vzdrževanje objekta za izobraževanje 
odraslih). Iz proračuna Občine Ormož zagotavljamo sredstva za del plače direktorja Ljudske univerze Ormož, 
sredstva za program izobraževanja odraslih in sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, letna pogodba 
o sofinanciranju programa izobraževanja odraslih, Zakon o uravnoteženju javnih financ. 

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

Enako kot pri glavnem programu. 

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

Zagotavljala se bodo sredstva za del plače direktorja Ljudske univerze Ormož, sredstva za program izobraževanja 
odraslih in sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 414.070 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske 
pomoči. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

V Občini Ormož se bo nadaljevalo s tradicijo podeljevanja štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za 
izobraževanje. Hkrati se bo nadaljevalo s financiranjem šolskih prevozov ter se zavzemali za varnejše poti otrok v 
šolo. 

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

Financirali se bodo prevozi otrok v osnovne šole in dijakov v Gimnazijo Ormož, štipendije ter druge oblike denarnih 
pomoči v izobraževanju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

19069003 Štipendije 

19069004 Študijske pomoči 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 348.000 € 

Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu zajemajo zagotavljanje sredstev za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v 
osnovno šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, odločbe Zavoda za šolstvo o usmeritvah otrok s posebnimi potrebami, pogodbe o financiranju 
šolskih prevozov. 

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

Na podlagi Zakona o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoz učencev v osnovne šole. 

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

Enako kot dolgoročni cilji. 

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu 

Vrednost: 12.000 € 

Opis podprograma 

Pomoči v srednjem šolstvu zajemajo regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Letni razpis za šolske prevoze. 

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

Zagotavljanje sredstev za prevoz dijakov s stalnim prebivališčem na območju občine Ormož v Gimnazijo Ormož in 
nazaj. 

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

Enako kot dolgoročni cilj. 

19069003 - Štipendije 

Vrednost: 54.070 € 

Opis podprograma 

Občina Ormož vsakoletno objavi Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči za 
izobraževanje. Na podlagi Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, razpisa in razpoložljivih 
sredstev podeli prijavljenim, ki izpolnjujejo pogoje, štipendije in študijske pomoči. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik 
študijskih. 

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

Štipendije so namenjene dijakom, študentom, z namenom spodbujati teoretično znanje in usposabljanje kadrov ter 
hkrati soustvarjati pogoje za gospodarski, socialni in okoljski razvoj občine. 

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

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, razpisa in razpoložljivih sredstev podeliti 
prijavljenim, ki izpolnjujejo pogoje, štipendije in študijske pomoči. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 740.189 € 

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, starejših, najrevnejših slojev 
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, 
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, zagotavljanje 
obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, sofinanciranje dopolnilnih 
socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 14.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 
Iz proračuna Občine Ormož se namenjajo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje družinam dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

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

Enako kot dolgoročni cilji. Kazalci: število novorojenih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 14.000 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v pomoč družini zajemajo plačila staršem ob rojstvu otrok. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož. 

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

Zagotavljanje družinam dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

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

Enako kot dolgoročni cilji. Kazalci: število novorojenih otrok. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 726.189 € 

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 

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim 
osebam, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev 
institucionalnega varstva. 

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 ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 106.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranja plače za družinskega 
pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

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 

Zagotavljanje sredstev za financiranje plače s prispevki za družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. 
Kazalec: število družinskih pomočnikov. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 504.120 € 
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Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo starih se zagotavljajo sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v 
splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu. 

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

Omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in 
racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanje javne službe pomoč družini na domu, zagotavljanje enakih 
možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in 
prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. 

Kazalci: število uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za 
starejše tistih občank/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 

Enako kot dolgoročni cilji. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 68.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram Socialno varstvo materialno ogroženih zajema enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, 
pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Pravilnik o 
dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občankam/občanom preko zagotavljanja različnih vrst denarnih 
pomoči. 

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

Enako kot dolgoročni cilji. Kazalci: število prejemnikov denarnih pomoči. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 47.269 € 

Opis podprograma 

Podprogram Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zajema sofinanciranje sodelovanja z nevladnimi  
organizacijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij 
v občini Ormož. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ormož 
ter sofinanciranje humanitarnih programov. 

Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število izvedenih projektov 

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

Enako kot dolgoročni cilji. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 14.965 € 

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 

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Odplačilo anuitet v delu, ki se nanaša na odplačilo realnih obresti za najete dolgoročne kredite. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 14.965 € 

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 

Odplačilo anuitet za najete dolgoročne kredite v preteklih letih. 

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih za najete kredite v preteklih letih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 14.965 € 

Opis podprograma 

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna  domače zadolževanje zajema 
zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic 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 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem 
letu. Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na realne obresti za najete kredite v preteklih 
letih. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 58.000 € 
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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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo posledic po naravnih in drugih nesrečah. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Vrednost: 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravni 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 

Cilj je, da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prebivalstvo 
obveščala o morebitnih nevarnostih. Kriterij so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti. 

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

Glavni letni cilj je izdelan in ažuriran načrt zaščite in reševanja ter organiziranje usposabljanja sil za Civilno zaščito 
in gasilstvo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost: 10.000 € 

Opis podprograma 

Posebni programi pomoči v primerih nesreč zajemajo geološke raziskave in sanacije plazov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč. 

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

Občina mora skladno z zakonodajo skrbeti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prebivalstvo 
obveščati o morebitnih nevarnostih, ter jim s svojimi intervencijskimi silami pomagati vzpostaviti prvotno stanje, 
vse v času intervencije. Kriterij so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti. 

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

Letni cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. 
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2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 48.000 € 

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 

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso predvidene v zadostnem obsegu oziroma niso opredeljene v sprejetih 
proračunih. 

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

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso predvidene v zadostnem obsegu oziroma niso opredeljene v proračunu 
tekočega leta. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 48.000 € 

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 

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

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

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

 

 

C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 346.636 € 

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 

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Odplačilo anuitet v delu, ki se nanaša na odplačilo revalorizacijskih obresti in glavnic za najete dolgoročne kredite 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
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2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 346.636 € 

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 

Odplačilo anuitet (glavnic) za najete dolgoročne kredite v preteklih letih. 

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih za najete kredite v preteklih letih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 346.636 € 

Opis podprograma 

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna  domače zadolževanje zajema 
zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic 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 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

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

Odplačilo anuitet (glavnic) za najete kredite v preteklih letih. 

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na revalorizacijske obresti in glavnice za 
najete kredite v preteklih letih. 
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Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

01 - OBČINSKI SVET 

Vrednost: 186.122 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

010101 - Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije) 

Vrednost: 24.805 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Občinski svet 
šteje 20 svetnikov. Sredstva se planirajo za izvedbo 9 rednih sej. Podžupanom za prisotnost na sejah ne pripadajo 
sejnine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva se planirajo za 18 svetnikov za 9 rednih sej, višina sejnine je določena s Pravilnikom o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilu stroškov. Višina sejnine je odvisna od plače župana, katera je določena z zakonom.  

010102 - Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 
Vrednost: 6.684 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje 
občinskega sveta in delovna telesa (pisarniški material, poštnina), stroški reprezentance, ter stroški povezani z 
zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, čiščenje, vzdrževanje opreme 
in plačilo komunalnih storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta, ki so potrebni za pripravo in izvedbo sej občinskega 
sveta. Načrtovanih je 9 rednih sej. 

010103 - Stroški svetniških klubov 
Vrednost: 14.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov se s proračunom svetniškim 
klubom zagotovijo sredstva za delovanje klubov, ki so odvisna od števila članov v posameznem klubu. Sredstva so 
namenjena za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem prostorov, ki jih klubi uporabljajo za svoje delo (električna 
energija, odvoz smeti, voda, ogrevanje in najemnine), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške ter plačilo 
administrativne pomoči pri delu in za nabavo opreme. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0078 Svetniški klubi - oprema 

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

Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. 

010104 - Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se zagotovijo sredstva za snemanje sej občinskega sveta in predvajanje le teh na televiziji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Predvideno je snemanje in predvajanje 9 rednih sej. 

010105 - Sejnine udeležencem odborov in komisij 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin članom delovnih teles občinskega sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije za leto 2016. 

010106 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 13.392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. Sredstva se zagotavljajo 
na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah leta 2014 in se strankam nakazujejo po dvanajstinah na njihove 
transakcijske račune. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Število prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah in vrednost po glasu, ki jo s sklepom določi občinski svet. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

010115 - Lokalne volitve 2018 
Vrednost: 79.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za izvedbo lokalnih volitev, ki zajemajo stroške: nakup 
volilnega materiala, poštnine, objave razglasov, plačilo volilnih komisij, uporabe prostorov za potrebe volišč, vračilo 
stroškov volilnih kampanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena stroškov. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

010401 - Občinske nagrade in priznanja 
Vrednost: 7.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo finančnih nagrad prejemnikom občinskih priznanj 
(plaketa občine Ormož) v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Ormož ter izdatke povezane s podelitvijo 
občinskih nagrad kamor spada tudi podelitev naziva Častni občan občine Ormož (priprava in izdelava priznanj in 
plaket, reprezentanca, denarne nagrade). V okviru postavke so tudi zagotovljena sredstva za plačilo stroškov 
(izdelava priznanj, plaket, značk, reprezentanca,..) povezanih s podelitvijo nagrad Ksavra Meška za izjemne dosežke 
na vseh področjih kulturnega ustvarjanja, priznanj športnikom za izjemne dosežke in priznanja na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami za preteklo leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Za podelitev vseh priznanj in nagrad se vsako leto objavi javni razpis. Višina finančne nagrade za občinske nagrade 
(plaketa občine Ormož) je določena z Odlokom o priznanjih Občine Ormož. Prejemnike občinskih priznanj potrdi 
občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prejemnike kulturnih priznanj 
določi Komisija za nagrade Ksavra Meška, prejemnike športnih priznanj določi Komisija za podelitev priznanj 
športnikom in prejemnike priznanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi naravnimi nesrečami pa Komisija 
za priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vse na podlagi Odloka o priznanjih občine 
Ormož, Pravilnika za podelitev nagrade Ksavra Meška in Pravilnika za podelitev priznanj športnikom za izjemne 
dosežke. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

010410 - Spletna stran občine 
Vrednost: 1.002 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za  vzdrževanje spletne strani občine Ormož. Občina 
plačuje računalniške storitve povezane z vzdrževanjem spletne strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Podpisana pogodba za vzdrževanje spletne strani. 

010411 - Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vse akte objavlja v Poročevalcu in Uradnem vestniku. Za ta namen so v okviru proračunske postavke 
zagotovljena sredstva za nabavo papirja, barve za fotokopirni stroj, vzdrževanje opreme in plačilo poštnine za 
distribucijo oz. pošiljanje glasil. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Načrtovana je izdaja 10 številk Poročevalca in 10 številk Uradnega vestnika. 

010412 - Zastave 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih je 
občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna izobešati ob praznikih in prireditvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Načrtovan je nakup občinskih, državnih in evropskih zastav manjše velikosti, ki se izobešajo na drogove oz. 
kandelabre javne razsvetljave ter večjih za izobešanje na drogovih ali objektih ob raznih prireditvah in praznikih. 
Nakup je odvisen od potrebe (nadomestitev ukradenih ali poškodovanih oz. dotrajanih). 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

010420 - Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 
Vrednost: 15.845 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezana s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih. 
Občina pripravlja oziroma sofinancira izvedbo prireditev ob naslednjih praznikih: kulturni praznik, dan upora proti 
okupatorju, praznik dela, dan samostojnosti, dan državnosti, novo leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Načrtovana je izvedba 6 prireditev v enakem obsegu kot v letu 2016.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

010602 - Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 
Vrednost: 5.744 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2007 je občinski svet sprejel sklep po katerem je občina postala članica Združenja občin Slovenije. V 
proračunu se zagotavljajo sredstva za plačilo letne članarine. V okviru članarine se zagotavlja 4.000 evrov za plačilo 
revizije saj je občina v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev Skupne notranje revizijske službe, ostalih 
1.744 evrov pa predstavlja članarino v združenju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sklep občinskega sveta o članstvu v Združenju občin Slovenije, Dogovor o opravljanju storitev Skupne notranje 
revizijske službe. 

 

02 - NADZORNI ODBOR 

Vrednost: 7.030 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

020201 - Nadomestila članom posebnih komisij 
Vrednost: 6.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora in prisotnost na sejah 
občinskega sveta, sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. Nadzorni odbor 
sestavljajo predsednik in dva člana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Letni program dela nadzornega odbora in ocena realizacije leta 2016. 

020202 - Drugi operativni odhodki 
Vrednost: 930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov potrebnih za delovanje 
nadzornega odbora (stroški izobraževanj, povračilo potnih stroškov in nakup literature). Zagotavljajo se tudi 
sredstva za nakup opreme za člane nadzornega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0045 Nadzorni odbor-oprema 

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

Letni program dela nadzornega odbora in ocena realizacije leta 2016. 

 

03 - URAD ŽUPANA 

Vrednost: 400.794 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

030100 - Plača - župan 
Vrednost: 50.570 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo sredstva za izplačilo plače in 
obveznosti povezanih z izplačili plače županu za opravljeno delo za poklicno opravljanje funkcije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Župan je v skladu z zakonom uvrščen v 51. plačni razred. 

030102 - Plače za delo po pogodbi - podžupana 
Vrednost: 18.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanoma za nepoklicno opravljanje 
funkcije.  Zajemajo sredstva za izplačilo nadomestila za delo podžupanov, ki se obračunava skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ureja nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Podžupan Občine Ormož se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, glede na število prebivalcev, uvrsti 
v funkcijo podžupan V in se lahko uvrsti v razponu od 36. do 43. plačnega razreda. Župan je podžupana s sklepom 
uvrstil v 36. plačni razred. Zakon o lokalni samoupravi in Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov določata, da 
podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo 
opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Župan je določil, da 
podžupanoma pripada 40% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 

030103 - Materialni stroški za funkcioniranje 
Vrednost: 6.786 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za funkcioniranje župana in podžupanov. Sredstva so namenjena za plačilo izdatkov 
reprezentance, nakup manjših poslovnih in priložnostnih daril za izvedbo posamičnih nalog potrebnih za izvedbo 
protokolarnih dogodkov ter drugih operativnih odhodkov ter plačilo stroškov povezanih s službenimi potovanji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije za leto 2016. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

030410 - Pokroviteljstva občine 
Vrednost: 13.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, 
društva in druge organizacije. Sofinancirajo se predvsem razne enkratne prireditve in dejavnosti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

 Ocena realizacije leta 2016. 

030411 - Zlate poroke in jubileji 
Vrednost: 3.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo zlatih porok in manjši del sredstev za morebitne 
jubileje občanov. 

Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši 
kulturni program in pogostitev ter vpis zlatoporočencev v knjigo zlatih porok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

030701 - Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 
Vrednost: 1.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z vzdrževanjem zaklonišča in 
delovanja sistema javnega alarmiranja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

 

030702 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
Vrednost: 1.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite. Zagotovljena 
so tudi sredstva za vzdrževanje in zavarovanje čolna, ki se uporablja za potrebe civilne zaščite.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

030703 - Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 
Vrednost: 1.800 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje društev oziroma organizacij, ki delujejo na področju civilne zaščite. Sredstva se 
razdelijo na podlagi javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

030704 - Nabava opreme za civilno zaščito 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nabavo opreme za potrebe enot Civilne zaščite. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-09-0047 Nabava opreme za Civilno zaščito 

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

/ 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

030710 - Delovanje Gasilske zveze Ormož 
Vrednost: 50.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo 
materialnih stroškov, pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar, plačilo stroškov elektrike, 
telefona, ogrevanja, nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, izdatki povezani za delo z mladimi, 
članicami, veterani, zdravniške preglede operativcev, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za 
organizacijo in delovanje zveze. 

Vsako leto gasilska zveza pripravi tudi program izobraževanja gasilcev za pridobitev specialnosti in nazivov. Del 
izobraževanj organizira in izvede gasilska zveza v Ormožu, za ostala izobraževanja, ki  niso v pristojnosti zveze se 
je potrebno le-teh udeležiti v Učnem centru na Igu. Stroški izobraževanja zajemajo: nabavo pisarniškega materiala, 
plačilo avtorskih honorarjev predavateljem, potne stroške in dnevnice, stroške prevozov in nočitev, nakup značk, 
oznak, listin in druge stroške povezane z izvedbo oziroma udeležbo na izobraževanju. Del sredstev se namenja tudi 
za refundacijo plač za odsotnost gasilcev z delovnega mesta v času izobraževanja, katere občina nakaže na podlagi 
zahtevkov delodajalcem katerih delavci so se udeležili izobraževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni plan in plan dela Gasilske zveze Ormož za načrtovano leto in ocena realizacije za leto 2016. 

030711 - Dejavnost gasilskih društev 
Vrednost: 37.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo 
sredstva 15 prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, vode, 
telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč in vozil, nakup goriva, organizacija in izvedba dneva gasilcev 
ter izdatke povezane z intervencijami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Finančni plani in plani dela 15 prostovoljnih gasilskih društev za načrtovano delo in ocena realizacije za leto 2016. 

030713 - Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 
Vrednost: 19.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za zavarovanje: 304 operativnih članov - nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za 
poškodbe pri delu (pavšal ZZZS), civilno odgovornost za 16 vodij intervencij, požarno zavarovanje opreme in 
intervencij, požarno zavarovanje opreme v orodiščih in zavarovanje gasilskih vozil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Zakonske obveznosti in sklenjene pogodbe za zavarovanje Gasilske zveze Ormož ter ocena realizacije za leto 2016. 

030714 - Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme 

Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme po planu nabav za obdobje 2015 - 2019, ki ga je pripravila Gasilska zveza Ormož. Pogodbe o 
sofinanciranju investicij se sklenejo s posameznimi gasilskimi društvi na podlagi razdelilnika in sklepa, ki ga 
sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0062 Sof. nabave gas. vozil ter gas. zašč. in reš. opreme 

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

/ 

030726 - Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 
Vrednost: 12.110 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za servisiranje gasilske opreme (dihalnih aparatov, mobilnih 
radijskih postaj, motorne brizgalne,..) in gasilskih vozil potrebnih za operativno delovanje gasilskih enot na 
intervencijah. Sredstva se nakažejo društvom na podlagi Pogodbe o opravljanju gasilske javne službe v občini 
Ormož in razdelilnika ter sklepa, ki ga sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Potrebni letni pregledi in servisi v skladu z veljavno zakonodajo po programu Gasilske zveze Ormož. 

030733 - Gradnja in obnova gasilskih domov 
Vrednost: 27.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dokončanja prizidka pri gasilskem domu v 
Ormožu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-10-0033 Gradnja in obnova gasilskih domov 

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

/ 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

031807 - Založništvo 
Vrednost: 4.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izdajo knjig in zbornikov avtorjev s področja občine 
Ormož oz. vsebinah, ki so povezane z občino Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

18039002 - Umetniški programi 

031801 - Prireditev "Ormoško poletje" 
Vrednost: 29.278 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V načrtovanem letu bo Občina Ormož organizirala in izvedla 21. festival "Ormoško poletje". Za izvedbo prireditve 
je potrebno opraviti razne naloge in  storitve, kar pa zahteva tudi določena finančna sredstva. Sredstva se porabijo za 
tiskanje propagandnega materiala, reklamo, poštnino, plačilo nastopajočih, plačilo najemnine za uporabo dvorane v 
primeru slabega vremena ter plačilo pogodbenega in študentskega dela, ki je potrebno za izvedbo prireditve. 
Prireditev se delno samofinancira s sponzorskimi sredstvi in prodajo vstopnic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Program prireditev, ki ga pripravi organizacijski odbor za pripravo in izvedbo festivala in ocena realizacije za leto 
2016. 

04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI 
IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE 

Vrednost: 790.046 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

040401 - Oglaševanje in objave 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v tistih primerih ko sredstva za ta 
namen niso zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah po proračunskih področjih. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije za leto 2016. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

040406 - Pravno zastopanje 
Vrednost: 10.123 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo pravnega zastopanja odvetnikov katere občina najame kadar je 
potrebno zastopanje v pravdnih zadevah, ki se vodijo proti občini oziroma jih občina vodi proti tretjim osebam. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

040601 - Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 
Vrednost: 21.475 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo nagrad, ki jih prejmejo predsedniki svetov krajevnih 
skupnosti za svoje delo in člani svetov krajevnih skupnosti za udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti v skladu 
s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izplačilo mesečnih nagrad 6 predsednikom svetov krajevnih skupnosti, ki so odvisne od velikosti krajevnih 
skupnosti, ter izplačilo sejnin svetnikom krajevnih skupnosti za 6 sej svetov krajevnih skupnosti. 

040602 - Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 
Vrednost: 88.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za šest krajevnih skupnosti opravljajo strokovna dela za krajevne skupnosti štirje javni uslužbenci.  V okviru 
proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na 
delo in malico, plačilo prispevkov, premij kolektivnega dodatnega zavarovanja in plačilo nadur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in 
navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače. 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

040610 - Plače - občinska uprava 
Vrednost: 518.770 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, jubilejne nagrade, regres, 
povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, premij kolektivnega dodatnega zavarovanja ter 
plačila nadur za zaposlene v občinski upravi Občine Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in 
navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače. 

040612 - Materialni stroški - občinska uprava 
Vrednost: 95.443 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno 
delo občinske uprave od pisarniškega materiala, telefonskih stroškov, poštnih storitev, ogrevanja, odvoz smeti, vode, 
plačilo elektrike, čistil in čiščenja, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje 
službenih vozil, zavarovanja vozil,  objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, 
vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih 
odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

040615 - Javna dela - občinska uprava 
Vrednost: 13.642 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za izplačilo stroškov dela za zaposlitev enega invalida v 
občinski upravi preko javnih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje 
pravic porabe sredstev za plače. 

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

040620 - Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 
Vrednost: 7.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja manjša vlaganja v objekt na Ptujski cesti 6, kjer je sedež Občine. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0069 - Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 

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

/ 

040622 - Nakup drobnega inventarja 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nakup drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0071 - Nakup drobnega inventarja 

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

/ 

040623 - Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 
Vrednost: 7.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in 
plačilo programske opreme Microsoft.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0072 nakup računalnikov, programske opreme in licenc 

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

/ 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

040801 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 3.463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin udeležencem sej sveta in nabavo ter nakup 
raznega preventivnega materiala kot so kresničke, odsevni jopiči, strokovna literatura itd.. Večina aktivnosti Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poteka v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z 
vrtci, kolesarski izpiti, kolesarčki za vrtce, Varnostna olimpijada, Kaj veš o prometu, Varna pot v šolo, preventivna 
predavanja za starejše občane) in programa na področju medobčinskega sodelovanja ter sodelovanje z Agencijo za 
varnost prometa.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

040402 - Občinsko glasilo - Ormoške novice 
Vrednost: 14.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunom se zagotavljajo sredstva za tisk in distribucijo glasila, lektoriranje, izplačilo nagrade za izdelavo 
križanke ter plačilo sejnin članom uredniškega odbora v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izdaja štirih številk glasila Ormoške novice in ocena realizacije za leto 2016. 

 

05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 

Vrednost: 5.574.971 € 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

051707 - Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 
Vrednost: 51.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vlaganj v Zdravstveni dom Ormož, ki se 
nanaša na vlaganja v objekte in opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-11-0086 Investicijska vlaganja v ZD Ormož 

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

/ 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

051710 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 
Vrednost: 4.572 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena 
preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka zajema sofinanciranje 
programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Ormož za naslednje aktivnosti: za 
delovanje LAS-a, organizacijo in izvedbo seminarjev, predavanj, izvedbo raziskovalnih delavnic, izvedbo tabora na 
Pohorju, delitev zloženk, brošur, pripravo in izdelavo biltena, izvajanje interesne dejavnosti Mali raziskovalec (v 
petih vrtcih), udeležba na konferenci LAS ter spremljajoče aktivnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov preteklega leta in finančni načrt Območne organizacije Rdečega križa Ormož. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

051711 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 
Vrednost: 129.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih 
podlag iz 15. člena 21. točke citiranega zakona in so brez lastnih sredstev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

051720 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 14.125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo opravlja Zdravstveni dom Ormož, sanitarne obdukcije pa 
opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je v skladu z veljavnimi predpisi dolžna kriti račune za 
opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za svoje občanke in občane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

051834 - Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih 
objektov 

Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za obnovo obeležij, spomenikov, sakralnih in drugih 
kulturnih objektov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0133 - Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 

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

/ 

0518606 - Obnova doma kulture Kog 
Vrednost: 123.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za obnovo doma kulture na Kogu (zamenjava stavbnega 
pohištva, obnovo sanitarij, stopnišča, dvorane in odra). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-12-0020 Obnova doma kulture Kog 

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

/ 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

051840 - Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 
Vrednost: 17.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož Ormož med drugim posluje tudi v prostorih gradu Velika Nedelja (pisarniški prostori 
in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož Križniškemu redu 
najemnino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sklenjena pogodba za najem in uporabo prostorov. 

051841 - Muzejska dejavnost - plače 
Vrednost: 66.188 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej proračunski postavki so za 3 zaposlene v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož, organizacijska enota Ormož, 
zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, organizacijska enota Ormož. 

051843 - Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 24.311 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za blago in storitve zajemajo predvideno vsoto mesečnih izdatkov za redno delo in vzdrževanje prostorov v 
Grajski pristavi (pisarniški in razstavni prostori). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in Finančni načrt Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, organizacijska enota 
Ormož. 

051844 - Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški razstav, delavnic, raziskovalnih taborov obsegajo razstave v avli Občine Ormož, ormoškem gradu oz. grajski 
pristavi, in sicer: Razširitev stalne razstave Med Dravo in Muro, arheološka razstava Gospodarji prehodov, 
Posodobitev etnološke in zgodovinske razstave v gradu pri Veliki Nedelji, etnološka razstava Ormož na starih 
razglednicah, likovna razstava, likovna kolonija, postavitve stalnih razstav v prenovljenih prostorih ormoškega 
gradu, muzejska srečanja, delavnice za najmlajše, mladinski raziskovalni tabori. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in Finančni načrt Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, organizacijska enota 
Ormož. 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

051850 - Knjižnica - plače 
Vrednost: 163.341 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke 
delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 9 delavcev v 
osrednji knjižnici Ormož, od katerih so 3 zaposleni za krajši delovni čas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Knjižnice F.K. Meška Ormož. 

051852 - Knjižnica - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 27.829 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne, telekomunikacijske in 
poštne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Knjižnice F.K. Meška Ormož. 

051853 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 
Vrednost: 26.825 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva za osrednjo knjižnico, kar pomeni sprotne 
nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in finančni načrt Knjižnice F.K. Meška Ormož. 

051854 - Knjižnica - kulturni program 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož bo sofinancirala kulturne prireditve v knjižnici (literarni večeri, strokovna predavanja, kvizi in 
delavnice). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

051855 - Knjižnica - nabava opreme 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož zagotavlja sredstva za investicijska vlaganja v opremo knjižničnih prostorov in informacijsko 
opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0018 Knjižnica Ormož - investicijska vlaganja 

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

/ 

0518553 - Knjižnica - Enota Ivanjkovci 
Vrednost: 17.086 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške dela strokovnega delavca bibliotekarja za polovični delovni čas, za 
nabavo knjižnega gradiva, za materialne stroške in za nakup opreme potrebne za prostore knjižnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-15-0006 - Knjižnica Ormož - Enota Ivanjkovci 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrt Knjižnice F.K. Meška Ormož. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

051860 - Območna izpostava JSKD Ormož 
Vrednost: 4.310 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Ormož, s čimer 
se zagotovijo sredstva za organizacijo prireditev: Območna revija otroških folklornih skupin, Območna revija 
odraslih folklornih skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Območna revija otroških pevskih zborov, 
Območna revija mladinskih pevskih zborov in druge. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

051861 - Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 
Vrednost: 41.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske 
dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

051864 - Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 
Vrednost: 73.022 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za 
prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve,  sredstva za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Sredstva za stroške dela so načrtovana za direktorja-odgovornega urednika (direktor v 
obsegu 20 ur tedensko in odgovorni urednik v obsegu 20 ur tedensko) in tri novinarje-moderatorje, vsak v obsegu 20 
ur tedensko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Zavoda za informiranje Ormož. 

051869 - Javni zavod za informiranje - nabava opreme 
Vrednost: 5.131 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za zamenjavo UPS naprav na oddajni točki v Litmerku in redni 
servis naprav v studiu in na oddajni točki v Litmerku. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0055 - Javni zavod za informiranje - nabava opreme 

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

/ 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

0518660 - Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 
Vrednost: 4.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

051870 - Notranji bazen Ormož 
Vrednost: 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko med prihodki, ki nastanejo s 
prodajo vstopnic za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na 
kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, 
stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane 
z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci 
in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem.  

Del sredstev je namenjen tudi najnujnejšim vzdrževalnim delom, ki jih je potrebno opraviti pred odprtjem bazena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-09-0010 - Notranji bazen Ormož 

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

Ocena realizacije preteklega leta. 

0518703 - Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 
Vrednost: 473.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo prizidka k športni dvorani Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-15-0027 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 

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

/ 
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051871 - Zunanji športni objekti 
Vrednost: 11.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke so zagotovljena sredstva za manjša vzdrževalna dela na zunanjih športnih objektih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocenjena vrednost del. 

051873 - Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski 
šport 

Vrednost: 200.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi 
(rekreacijski in tekmovalni) se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 10/08). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

051880 - Nogometno igrišče Ormož 
Vrednost: 321.426 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo prostorov s tribuno ter parkirišč na 
nogometnem igrišču Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-09-0016 Nogometno igrišče Ormož 

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

/ 

051884 - Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 
Vrednost: 9.185 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo najemnine za najem strelišča v Centru Holermuos 
Ormož za potrebe Občinske strelske zveze Ormož in vseh strelskih društev, ki zelo aktivno delujejo na območju 
občine Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pogodba o najemu strelišča. 

18059002 - Programi za mladino 

051890 - LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 
Vrednost: 28.382 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačo in druge izdatke zaposlenemu, sredstva za 
prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Stroški dela so 
načrtovani za vodjo mladinskega programa. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačo 
zaposlenega v centru (osnovna plača, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na 
plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Ljudske univerze Ormož za enoto Mladinskega centra Ormož. 

051892 - LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 
Vrednost: 9.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za računovodske storitve,  plačilo materiala in storitev 
potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije preteklega leta in finančni načrt enote Mladinskega centra Ormož. 

051893 - Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 
Vrednost: 3.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih 
otrok z območja občine Ormož, ki ga organizira in izvaja Območno združenje Rdečega križa Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

051896 - Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 
Vrednost: 8.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu 
decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in plačilo prireditev povezanih z mesecem decembrom ter 
obdarovanje otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

051899 - Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 
Vrednost: 5.175 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih 
organizacij. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

051901 - Dejavnost javnih vrtcev - domači 
Vrednost: 1.489.548 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. 
Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in 
materialne stroške. Planirana so tudi sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov in 
sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu 
zaupniku in sredstva za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016, Finančni načrti Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož, OŠ 
Miklavž pri Ormožu, OŠ Ivanjkovci ter Sklep o določitvi cen programov v oddelkih predšolske vzgoje Osnovne 
šole Ivanjkovci,  Sklep o določitvi cen programov v oddelkih predšolske vzgoje Osnovne šole Miklavž pri Ormožu 
in Sklep o določitvi cen programov v oddelkih predšolske vzgoje Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož. 

051902 - Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 
Vrednost: 139.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven 
občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

051904 - Dodatni programi v vrtcih 
Vrednost: 4.174 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te proračunske postavke 
zagotavlja tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so namenjena za interesne dejavnosti in za izvajanje 
prevozov na plavalni tečaj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 
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051905 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S to proračunsko postavko so vrtcem zagotovljena sredstva za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0082 Investicije in investicijsko vlaganja v vrtce 

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

/ 

0519111 - Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 
Vrednost: 118.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta je planirana izgradnja dveh učilnic, dveh igralnic, sanitarnega prostora z umivalnico, skupnega 
prostora z garderobo, prostora za vzgojiteljice, pralnice in ureditev okolice s parkiriščem. Pričetek del je planiran v 
letu 2018, dokončanje del pa v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0047 Prizidek vrtca v Ivanjkovcih 

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

/ 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

051911 - Materialni stroški v osnovnih šolah 
Vrednost: 217.378 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna 
energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih posamezni šoli, je odvisna od števila učencev in števila 
oddelkov. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij, sredstva za povečane 
materialne stroške, sredstva za odvoz fekalij, sredstva za odvoz smeti, sredstva za dimnikarske storitve, sredstva za 
servis gasilnih aparatov in hidrantov ter drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrti osnovnih šol. 

051913 - Dodatni programi v osnovnih šolah 
Vrednost: 181.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je 
varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, hišniki, čistilke, kuharice, računalničar, 
jutranje varstvo in podobno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrti osnovnih šol. 
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051915 - Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne 
dejavnosti 

Vrednost: 1.690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, sredstva za pomoč pri uvajanju 
prostovoljnega dela, sredstva za oblikovanje skupin za samopomoč, sredstva za preventivno in razvojno 
raziskovalno dejavnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. 

051916 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
Vrednost: 70.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S to proračunsko postavko so zagotovljena osnovnim šolam sredstva za obnovo, vzdrževanja in vlaganja v objekte 
in opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0084 Investicije in invest. vzdrževanje osnovnih šol 

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

/ 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

051930 - Materialni stroški v glasbeni šoli 
Vrednost: 7.061 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov za glasbeno 
šolstvo (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev dodeljenih glasbeni šoli je odvisna od 
števila učencev in števila oddelkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Glasbene šole Ormož in finančni načrt Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla. 

051931 - Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 
Vrednost: 19.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo za zaposlene in stroške dela 
(plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za učitelja diatonične harmonike za 8 ur/teden. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Glasbene šole Ormož. 
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19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

051940 - Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 
Vrednost: 113.134 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož (uporaba 
zaprtega bazen, stroški tekmovanj iz znanja, ekskurzija po evropskih prestolnicah, vzgojno izobraževalno delo z 
nadarjenimi dijaki, izmenjava dijakov in profesorjev, maturantski ples, promocija-spoznajmo pouk v Gimnaziji 
Ormož, mednarodni projekti in druge dejavnosti) in sredstva za sofinanciranje programov srednjega izobraževanja 
(razlika med nakazilom po MOFAS-u od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in stroški za potrebe 
tekočega poslovanja gimnazije). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Gimnazije Ormož in ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

051941 - Gimnazija Ormož - plače 
Vrednost: 20.420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva v višini 30% plače za profesorico informatike (plače in drugi 
izdatki zaposlenim, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), sredstva v 
višini 25% plače za svetovalno delavko (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke delodajalca, premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), sredstva za stroške dela za izvajanje fakultativnega pouka tujih 
jezikov, za pouk glasbe s poudarkom na instrumentu in za poučevanje zbora in orkestra.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Gimnazije Ormož. 

051942 - Gimnazija Ormož - nabava opreme 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave COBISS sistema za šolsko 
knjižnico (kooperativni online sistemi in servisi). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0088 Gimnazija Ormož - nabava opreme 

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

/ 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

051950 - Ljudska univerza Ormož - plače 
Vrednost: 16.253 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož zagotavlja polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. Za drugo polovico plače 
direktorja in ostale zaposlene si zavod pridobi sredstva s svojo dejavnostjo na trgu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Ljudske univerze Ormož. 

051952 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 
Vrednost: 15.039 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih, in sicer dejavnost 
Univerze za tretje življenjsko obdobje, Multimedijsko podprti tečaji tujih jezikov, Študijske skupine, Dejavnost 
središča za samostojno učenje, aktivnosti v Tednu vseživljenjskega učenja, sredstva za izobraževanje učiteljev in 
strokovnih delavcev ter za opravljanje teoretičnega izpita CPP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in finančni načrt Ljudske univerze Ormož. 

051954 - Večgeneracijski center Spodnje Podravje 
Vrednost: 2.972 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ljudska univerza Ormož se v okviru Konzorcija Spodnjega Podravja prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje 
projektov večgeneracijskih centrov (VGC) kot projektni partner. VGC Spodnje Podravje je zamišljen kot osrednji 
prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oz. širjenje socialne mreže in 
zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših 
in drugih ranljivih skupin. Lokalna skupnost podpira projekt prostorsko in finančno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Ljudske univerze Ormož. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

051960 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in 
nazaj 

Vrednost: 348.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja 
brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, prav tako pa zagotavlja tudi sredstva za plačilo prevoza otrok s posebnimi 
potrebami v šolo na podlagi Zakona o osnovni šoli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in sklenjene pogodbe z na javnem razpisu izbranimi prevozniki 
šoloobveznih otrok. 
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19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu 

051966 - Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi dijakov Gimnazije Ormož v šolo in iz šole domov. Na 
ta način imajo dijaki Gimnazije Ormož zagotovljen brezplačni prevoz. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in Pogodba za prevoz dijakov Gimnazije Ormož za šolsko leto 2016/2017. 

19069003 - Štipendije 

051962 - Štipendije in študijske pomoči 
Vrednost: 54.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za štipendije in študijske pomoči se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in 
drugih oblikah študijskih pomoči. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

052000 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok se razdelijo na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 4/08). Denarna pomoč za prvorojenega otroka 
znaša 100 evrov, za vsakega naslednjega novorojenega otroka pa 150 evrov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

052001 - Izplačila družinskemu pomočniku 
Vrednost: 106.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega 
pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je 
namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki 
potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega 
pomočnika izda pristojni center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in izdane odločbe o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

052003 - Regresiranje oskrbe v domovih 
Vrednost: 438.120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno 
varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. 
prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila 
storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in izdane odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. 

052004 - Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 
Vrednost: 66.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem 
okolju. Javno službo "Pomoč družini na domu" izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse 
uporabnike storitev "Pomoč družini na domu" subvencionira 60% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug 
zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016.  

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

052010 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 
Vrednost: 9.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne 
ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju 
socialnih pomoči v občini Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

052011 - Plačilo pogrebnin 
Vrednost: 5.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste 
občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po 
zakonu dolžni preživljati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

052012 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 
Vrednost: 54.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 121. členom SZ-1 je do subvencionirane najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, 
namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če izgubijo pogoje v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (ZUPJS). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

052020 - Humanitarne organizacije 
Vrednost: 9.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov na področju socialno-
humanitarne dejavnosti. Socialno-humanitarne dejavnosti se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 
programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

052021 - Območna organizacija Rdečega križa Ormož 
Vrednost: 11.422 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo do 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto 
plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) ter za 
plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacija Rdečega križa Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016 in finančni načrt Območne organizacije Rdečega križa Ormož. 

052022 - Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 
Vrednost: 26.467 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo koordinatorice za promocijo zdravja (plača, prispevki in 
davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 
25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in 
holesterola.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Območne organizacije Rdečega križa Ormož. 

06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 

Vrednost: 64.035 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

060201 - Plačila bančnih storitev 
Vrednost: 70 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev povezanih z vodenjem "ničelnega" računa in računa 
za plačilo upravnih taks. Občina ima lahko pri eni od poslovni banki odprt posebni račun z ničelnim stanjem, tako 
imenovani gotovinski račun katerega uporablja za dvig in polog gotovine, vso ostalo poslovanje poteka preko računa 
odprtega pri Banki Slovenija. Prav tako imajo občine odprt posebni račun za plačila upravnih taks, ki jih lahko 
plačajo z gotovino na občini in se denar položi preko poslovne banke na poseben transakcijski račun. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

060202 - Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo provizije za vodenje računa Upravi za javna 
vplačila za razporejanje javno finančnih prihodkov in drugih storitev, ki jih za občino opravlja Uprava za javna 
vplačila, stroškov Banki Slovenije in stroškov povezanih z e-hrambo prejetih in izdanih e-računov občine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

062201 - Plačila obresti od kreditov 
Vrednost: 13.765 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti za kredite najete v preteklih letih v skupni 
višini 1.980  evrov, od tega 8.000 evrov poslovnim bankam in 7.733 evrov drugim kreditodajalcem (skladi). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva za odplačilo realnih obresti se planirajo v skladu s podpisanimi pogodbami in anuitetnimi načrti za najete 
kredite v preteklih letih. 

062202 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo stroškov provizij bank za vodenje kreditov. 
Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo storitev, ki so povezane z najetjem novega kredita (stroški banke za 
odobritev kredita). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sklenjen kreditne pogodbe in ocena realizacije odhodkov za leto 2016. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

062310 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Zakona o javnih financah (42. člen). 
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07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Vrednost: 3.778.259 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

070401 - Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 
Vrednost: 92.794 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih 
prostorov, objektov in površin v občini Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, 
ogrevanja, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje. V kolikor je potrebna pomoč 
pri delu, se planirajo tudi sredstva za plačilo pogodbenega in študentskega dela. Zagotavljajo se tudi sredstva za 
vzdrževanje in servisiranje dvigala v gradu Ormož. Del sredstev se namenja tudi za obnovo objektov in nabavo 
potrebne opreme za vzdrževanje objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0014 Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 

 

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

Ocena odhodkov za planirano leto ter ocena realizacije leta 2016. 

070409 - Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 
Vrednost: 19.690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru javnih del za pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin načrtujemo stroške plač, regresa ter drugih 
pripadajočih stroškov za dve osebi za devet mesecev. Realizacija bo odvisna od objave razpisa s strani Zavoda RS 
za zaposlovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izhodišče je izkazana potreba po dodatni pomoči pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. 

070414 - Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter 
prostorov KOŠ-a 

Vrednost: 346.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke se namenjajo za obnovo objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla 
ter prostorov KOŠ-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-15-0004 Prenova objekta stare komunale 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

070415 - Vaški dom Pavlovci 
Vrednost: 36.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za gradnjo novega vaškega doma v Pavlovcih ter izvajanje 
nadzora nad gradnjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-15-0013 Vaški dom Pavlovci 

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

/ 

070418 - Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 
Vrednost: 1.434.606 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se bo prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Na razpis se 
bo prijavilo sklop sedmih stavb, in sicer: OŠ Kog, OŠ Miklavž, Vrtec Miklavž, OŠ Ivanjkovci, OŠ Ormož, OŠ 
Velika Nedelja in Športna dvorana Velika Nedelja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0002 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož  

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

/ 

070419 - Obnova Jeremičevega mlina 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za obnovitvena dela Jeremičevega mlina, ki zajemajo obnovo 
prostorov in opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-003 Obnova Jeremičevega mlina. 

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

/ 

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

070501 - Sofinanciranje raziskovalnih projektov 
Vrednost: 629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se sredstva namenjajo za sofinanciranje projekta "Uvajanje mladih v znanost", ki 
poteka v okviru ZRS Bistra Ptuj.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

071118 - Delovanje LAS UE Ormož 
Vrednost: 22.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je soustanoviteljica LASa na območju UE Ormož. Za realizacijo letnega izvedbenega načrta LASa so 
potrebna sredstva lokalnih skupnosti razdeljena po ključu deleža prebivalcev občine. S temi sredstvi ustanoviteljic in 
sredstvi četrte osi iz Programa razvoj podeželja se financira delovanje lokalne akcijske skupine ter sofinancirajo 
letni izvedbeni projekti LASa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pogodbena obveznost. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

071001 - Pospeševanje zaposlovanja 
Vrednost: 22.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva z javnim razpisom. Vsako leto je predvideno subvencioniranje vsaj 14ih 
novih zaposlitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0037 Pospeševanje zaposlovanja 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

071002 - Pospeševanje poklicnega izobraževanja 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož subvencionira delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer 50 % bruto nagrade 
za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski 
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postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje vsaj 6ih bruto nagrad vajencev. Sredstva se bodo dodeljevala 
na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva z javnim 
razpisom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0038 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

071003 - Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 
Vrednost: 30.292 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki se bodo izvedla v 
okviru javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del v RS za posamezno leto. Poraba 
sredstev bo odvisna od potreb in prijav s strani zavodov, društev in drugih porabnikov. Zavod zagotavlja 80 - 85 % 
za plače udeležencem programa javnih del, stroške zdravniškega pregleda, stroške prevoza in prehrane, občina pa 
20 - 15 % razlike za plače ter regres za letni dopust. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

071101 - Nepovratna sredstva 
Vrednost: 17.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se bodo dodeljevala sredstva upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno 
kritje upravičenih stroškov za naložbe v živinorejski in rastlinski proizvodnji na kmetijah (nakup kmetijske 
mehanizacije, naprava trajnih nasadov, nakup in oprema rastlinjakov, naprava in adaptacija živinorejskih objektov). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0040 - Napo. sred. - razvoj in pril. pod. ob. 

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

/ 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

071110 - Nepovratna sredstva 
Vrednost: 17.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za naložbe v opremo in adaptacijo prostorov in opreme za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter urejanje 
kmetijskih zemljišč se upravičencem zagotavljajo finančna sredstva na osnovi letnega razpisa in določil Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ormož za programsko 
obdobje 2014 - 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0040 Nepo. sred. - razvoj in pril pod. ob. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

071114 - Drugi transferji društvom in zavodom za programe 
Vrednost: 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za delno sofinanciranje letnih izvedbenih programov društev oziroma zavodov za izvedbo 
regijskega tekmovanja oračev, sofinanciranje državne razstave Dobrote slovenskih kmetij in sofinanciranje razstave 
malih pasemskih živali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

071115 - Drugi operativni odhodki 
Vrednost: 15.479 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest  in druge obveznosti s 
področja kmetijstva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

0711180 - Sofinanciranje drugih projektov LAS UE Ormož 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za sofinanciranje drugih partnerskih projektov LAS 
UE Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

/ 

0711186 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 
Vrednost: 2.887 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se preko razpisa upravičencem dodeljujejo namenska sredstva koncesijske dajatve 
lovskim družinam za ukrepe in vlaganja za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Namensko pridobljena sredstva iz lovske koncesijske dajatve. 
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11029003 - Zemljiške operacije 

071124 - Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za urejanje in odvajanje padavinskih voda iz območja kmetijskih zemljišč se zagotavljajo sredstva za čiščenje 
naplavin in zarasti na vodotokih in odvodnih jarkih, ki niso vključeni v redni program vzdrževanja melioriranih 
kmetijskih zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0047 - Urejanje vodotokov in obv. kanal. 

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

/ 

071127 - Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 
Vrednost: 288.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo IV. faze namakalnega sistema namakanja kmetijskih zemljišč na območju 
k.o. Cvetkovci, Trgovišče, Velika Nedelja in Senešci v skupnem obsegu 238 ha. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-10-0024 - Izgradnja namk. sistema IV. faza 

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

/ 

0711290 - Komasacija - Seneško polje 
Vrednost: 73.864 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo strokovnih podlag bonitetnega ocenjevanja, 
izvedbe postopkov komasacije s parcelacijo Seneškega polja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0150 Komasacija in agromelioracija - Seneško polje 

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

/ 

0711291 - Agromelioracija - Seneško polje 
Vrednost: 119.663 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo 3,8 km novih poljskih poti, 0,2 km vzdrževalnih 
del na obstoječih poteh in  cca. 1,2 km odstranitve obstoječih poti z rekultivacijo v kmetijsko zemljišče. Prav tako so 
zagotovljena sredstva za izvedbo planiranja terena kmetijskih zemljišč na površini 2,2 ha. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0150 Komasacija in agromelioracija - Seneško polje 

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

/ 

0711292 - Komasacija - Sodinsko polje 
Vrednost: 174.018 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo strokovnih podlag bonitetnega ocenjevanja, 
izvedbe postopkov komasacije s parcelacijo Sodinskega polja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0151 Komasacija in agromelioracija - Sodinsko polje 

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

/ 

0711293 - Agromelioracija - Sodinsko polje 
Vrednost: 165.268 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo 5 km novih poljskih poti, 0,6 km vzdrževalnih 
del na obstoječih poteh in cca. 0,7 km odstranitve obstoječih poti z rekultivacijo v kmetijsko zemljišče. Prav tako so 
zagotovljena sredstva za izvedbo planiranja terena kmetijskih zemljišč na površini 5,3 ha. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0151 Komasacija in agromelioracija - Sodinsko polje 

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

/ 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

071131 - Vlaganja v izobraževanje 
Vrednost: 7.007 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za  podporo delovanja javnih služb na področju kmetijstva 
za prenos sodobnih znanj in tehnologij v prakso. Pokrivajo se stroški organizacije in izvedbe izobraževalno 
strokovnih programov, izvedbe demonstracijskih poskusov, pokrivanje stroškov izdajanja kmetijskih novic ter 
izobraževanja vseh društev iz področja kmetijstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0041 - Vlaganje v izobraževanje 

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

/ 

071332 - Letalska obramba proti toči 
Vrednost: 8.105 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje letalske zaščite proti toči, ki jo izvaja Letalski 
center Maribor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

071141 - Pospeševanje čebelarstva 
Vrednost: 1.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se  zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel, 
projekt se realizira v okviru letnega programa dela Čebelarskega društva Ormož. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

071142 - Oskrbnina za zapuščene živali 
Vrednost: 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost  je dolžna v skladu  z Zakonom o zaščiti živali zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali. 
Proračunska postavka zajema stroške najema boksa, pregleda, oskrbe in zdravljenja zapuščenih psov in mačk. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

071150 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju gozdnih cest. Sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o 
gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov ter na podlagi letne pogodbe 
sklenjene s pristojnim ministrstvom, ki zagotavlja namenska sredstva našemu območju za vzdrževanje gozdnih cest. 
Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programov Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu in zajema 
vzdrževanje gozdnih cest odvisno od zagotovljenih sredstev ter prizadetosti gozdnih cest in vzdrževanja gozdnih 
vlak. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016 in poraba namenskih sredstev. 
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14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

071401 - Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške 
zbornice 

Vrednost: 7.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti Območne obrtno-
podjetniške zbornice Ormož.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

071402 - Javna razvojna agencija - sredstva za plače 
Vrednost: 30.323 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plač zaposlenih v Javni razvojni agenciji, 
del sredstev zagotovita tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016 in finančni načrt Javne razvojne agencije občine Ormož za leto 2018. 

071404 - Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 13.033 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke zagotavlja občina za Javno razvojno agencijo sredstva za materialne stroške, 
sorazmerni del sredstev zagotavljata tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016 in finančni načrt Javne razvojne agencije občine Ormož za leto 2018. 

071407 - Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 
Vrednost: 3.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa za 
Podravje ter izvajanje zakonskih in drugih nalog spodbujanja regionalnega razvoja na območju Podravske razvojne 
regije na podlagi Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in 
občinami v Podravju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

071410 - Poslovna cona Ormož 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so namenjena sredstva za odkup zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0347 Poslovna cona Ormož 

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

/ 

071412 - Mrežni podjetniški inkubator Ormož 
Vrednost: 35.961 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 sta Občini Ormož in Središče ob Dravi soustanovili Mrežni podjetniški inkubator Ormož z namenom 
zagotoviti dodatno podporno okolje za razvoj podjetništva. MPI Ormož je v pomoč potencialnim podjetnikom z 
zanimivimi poslovnimi idejami, novo nastalim podjetjem, ki potrebujejo strokovno podporo in ugodnejše poslovne 
prostore, obstoječim podjetjem s svojo svetovalno, informacijsko, izobraževalno in prostorsko funkcijo, pa tudi 
mladim, ki želijo pridobivati podjetniška znanja, razvijati podjetniške veščine in pridobivati izkušnje. Poleg tega je 
cilj MPI Ormož prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti, promovirati pomen inovativnega podjetništva, podpirati 
partnersko sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, vzpodbujati tehnološki razvoj v spodnjem 
Podravju, identificirati inovativne podjetniške ideje in podjetnike, v okviru nastajajočih, mladih in uveljavljenih 
podjetij, pomagati pri ustanavljanju in zagonu podjetja (registracija, dovoljenja ), pomagati pri pridobivanju 
nepovratnih sredstev ter nuditi svetovalne storitve v financah, pravu in trženju. Več informacij na www.ormoz.si. 
Ustanoviteljici krijeta stroške najemnine poslovnih prostorov, materialnih stroškov in stroškov storitev ter 
poslovodenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena vrednosti stroškov in Finančni načrt MPIO za leto 2018. 

071414 - Martinovanje 
Vrednost: 22.261 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo tradicionalne prireditve Martinovanje, v okviru 
katerega se izvaja pester kulturni in zabavni program s krstom mošta, ki ga izvajajo različna društva in uveljavljene 
glasbene skupine. V soboto poteka tekmovanje godb za pokal Vinka Štrucla. Obiskovalcem je na voljo ogled 
prodajne razstave pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot ter vinska tržnica s slavnostno razglasitvijo 
zmagovalcev (mednarodnega) turnirja šipona, mladega vina in naj špricarja. V času prireditve so na voljo brezplačni 
vodeni ogledi po mestu Ormož, vodeni ogledi gradu in grajske pristave, ogledi kleti P&F z degustacijo 
vin. Na rokodelski tržnici so v tem času na voljo lokalni prehrambeni produkti ter izdelki rokodelcev. Več 
informacij na www.martinovanje.si in www.ormoz.net. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

071415 - Oprostitev komunalnega prispevka 
Vrednost: 70.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za oprostitev plačila komunalnega prispevka, katere na 
podlagi veljavne zakonodaje oz. predpisov odobri občinski svet predvsem s predpostavko oz. ciljem zagotavljanja 
razvoja gospodarstva in spodbujanja novih investicij in odpiranja novih delovnih mest v občini. Oprostitev 
komunalnega prispevka je državna pomoč, ki se dodeljuje po pravilu de minimis. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0138 Oprostitev komunalnega prispevka 

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

/ 

071417 - Promocija izdelkov in storitev podjetij 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj ukrepa Promocija izdelkov in storitev podjetja je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in 
razstavah v Sloveniji in v tujini z namenom predstavitve izdelkov in storitev, promoviranja turističnih danosti občine 
ter sklenitve novih poslov. Pogoji za pridobitev sredstev, ki se bodo dodelila na podlagi občinskega javnega 
razpisa: upravičenci so mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so se udeležili sejma ali 
razstave doma ali v tujini,  navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine 
Ormož, upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi, določenimi v javnem razpisu v posameznem proračunskem 
letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož. 

0714191 - Regijska garancijska shema v Podravju 
Vrednost: 769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mariborska razvojna agencija je bila na podlagi javnega razpisa izbrana za izvajalca Regijske garancijske sheme v 
Podravju (RGS) v obdobju 2015-2025. Namen je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in 
pridobitne dejavnosti članov, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje posojil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Opravljeni razgovori z MRA in izdelan razdelilnik po občinah. 

0714192 - Projekt privabljanja investitorjev na območju LAS UE Ormož 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S projektom želimo seznaniti čim večje število potencialnih investitorjev o možnostih vlaganja na našem področju. 
Istočasno pa na osnovi analize stanja priti do realnih podatkov o trenutni ponudbi raznih prostorov za opravljanje 
gospodarske dejavnosti (prazni lokali, delavnice, celotni objekti in drugo), zbrati podatke o obrtno - podjetniških 
conah (zbir podatkov o trenutnih lastnikih, velikosti parcel, cenah ipd.). V okviru projekta se bo naredil tudi 
program promocije in privabljanja investitorjev (udeležba na sejmih, priprava brošure, organizacija predstavitvenih 
dogodkov). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Strategija lokalnega razvoja za LAS UE Ormož. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

071420 - TIC Ormož 
Vrednost: 40.102 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za delovanje TICa, katerega temeljni namen je brezplačno 
posredovanje informacij obiskovalcem, skrbništvo na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, 
sodelovanje pri večjih prireditvah, koordiniranje lokalne vodniške službe, izvajanje promocije, organizacija izletov 
ter prodaja lokalnih produktov. Zagotovljena so sredstva za pokritje stroškov dela, sredstva za študentsko delo, 
tekoče izvajanje nalog, pisarniški material, pokrivanje stroškov električne energije in komunalnih storitev. V okviru 
programa za TIC je načrtovano plačilo članarine Slovenski turistični organizaciji, promocija v različnih 
medijih, dopolnitev spletnega portala ter nastopanje na sejmih, širitev prodajnega sortimenta lokalnih ponudnikov, 
izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016 in finančni načrt Javne razvojne agencije občine Ormož za leto 2018. 

071421 - Sofinanciranje turističnih programov 
Vrednost: 12.415 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za delovanje turističnih društev. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje turističnih programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

071423 - Pustni karneval 
Vrednost: 5.520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za organizacijo in izvedbo pustnega karnevala. Prireditev 
organizira in izpelje TIC s partnerji iz lokalnega okolja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

071425 - Prireditveni šotor 
Vrednost: 4.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva za plačilo zavarovanja šotora, registracijo prikolice za prevoz šotora in 
druga manjša vzdrževalna dela. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

071432 - Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 
Vrednost: 8.007 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za plačilo dela obveznosti za delovanje Podravske ptujsko-ormoške regionalne 
destinacije.                                                                                                                                                 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Zaveza k podpori delovanja Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije. 

071435 - Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 
Vrednost: 204.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za začetek gradnje kolesarskih in sprehajalnih poti v 
Krajinskem parku Jeruzalem, katera bo dokončana v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0034 Kolesarske in sprehajalne poti v KP Jeruzalem 

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

/ 

071437 - Promocijske aktivnosti vinske kraljice 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancirajo se promocijske aktivnosti vinske kraljice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

071438 - Mreža postajališč za avtodome 
Vrednost: 2.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je pristopila k projektu Mrežna postajališča za avtodome, v okviru katerega se bodo v tekočem letu krili 
stroški sodelovanja v mreži, koordinacije in promocijskih aktivnosti na sejmih, v tematskih revijah ter spletni strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena stroškov s strani koordinatorja projekta. 

071440 - Promocija turizma v Sloveniji in tujini 
Vrednost: 5.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za promocijske aktivnosti v Sloveniji in tujini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Strategija razvoja turizma. 

071441 - Sodelovanje mest II 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavni cilj projekta je krepitev mest v mreži čezmejne regije Slovenija-Madžarska-Avstrija kot najpomembnejših 
nosilcev čezmejnega policentričnega razvoja, ki je usmerjen  k rasti. To pomeni, da gre pri projektu za usklajevanje, 
nadaljnji razvoj in komunikacijo med posameznimi partnerskimi mesti. Mesta bodo okrepila skupni razvoj in 
sodelovanje ter implementacijo inovativnih na vsako mesto vezanih sistemov za pridobivanje obiskovalcev/kupcev 
in njihove potrošnje, kot del strategije za premagovanje trenutnih izzivov, tudi digitalnih sprememb. Mesta 
policentrično strukturirane regije stremijo s tem k popolnoma novim interakcijam med mesti, gospodarstvom in 
občani. Te interakcije vodijo k intenzivnejšemu mreženju med skupinami akterjev znotraj mesta in med mesti. 
Skoraj 0.5 milijona ljudi živi na projektnem območju v Sloveniji in Avstriji. Zaradi manjkajočega večjega urbanega 
centra v vzhodni Štajerski, Pomurju in v delih Podravja ocenjujemo gospodarsko dinamiko kot podpovprečno. 
Obstajajo tudi deli regije, kjer se soočajo z odseljevanjem. Načrtovana krepitev mest kot tudi mreženje med 
njimi posledično pozitivno vpliva na razvoj regije. 

Glavni vsebinski cilji: 

Povečano oblikovanje profila mest: med institucijami, malimi in srednje velikimi podjetji ter občani se bodo 
oblikovale mreže, ki bodo povečale medregionalno atraktivnost regije - neposredna korist iz tega je povečanje 
storilnosti javnega sektorja in izboljšana prilagoditev regijskih procesov. Vpeljali se bodo inovativni instrumenti za 
pridobivanje obiskovalcev/kupcev, kar bo povečalo njihovo potrošnjo na območju. Pri tem se bodo podpirala 
mreženja, ki povečujejo medreginalno privlačnost, povečujejo storilnost javnega sektorja za mala in srednje velika 
podjetja in tvorijo čezmejne vrednostne verige. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Evalvacija projekta Sodelovanje mest I in izhodišča za nadaljevanje projekta glede na potrebe mest, vključenih v 
projekt. 

071442 - Projekt "Route to wine" 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čezmejni projekt SI-HU je velika priložnost za občine, mesta in regije, da se ne prepustijo emigracijskim tokom  in 
staranju prebivalstva, ampak izberejo strategijo specializacije turizma-vinskega turizma, ki odraža učinke v 
kulturnem in gospodarskem smislu. Z oblikovanjem skupne vinsko turistične destinacije na  območju povežemo 
naroda, ki sta si sicer različna, vendar si preko manjšin delita geografski prostor in številne kulturne prvine. Ena 
pomembnejših je prav vino in vinska kultura. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Analiza potreb in razvojnih priložnosti območja. 

071443 - Podpora razvoju lokalne infrastrukture in programu razvoja 
gospodarstva na podeželju (LAS) 

Vrednost: 55.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre skupni projekt javnega, zasebnega in prostovoljnega sektorja s področja izgradnje lokalne infrastrukture ter 
podpore razvoju gospodarstva na podeželju. V okviru Strategije lokalnega razvoja LAS na območju UE Ormož 
in razvoja turizma so predvidene številne aktivnosti za povečevanje razvoja in trženja turistične ponudbe območja, 
oblikovanje atraktivnih turističnih produktov, usposabljanje različnih ciljnih skupin, izgradnje manjše infrastrukture 
(avtodom postajališča, glamping, ureditev kopališča) in nabave opreme (lokalna tržnica, turistična obvestilna 
signalizacija ipd.). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Strategija lokalnega razvoja za LAS UE Ormož. 

071444 - Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode za potrebe postajališč za avtodome (LAS) 

Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Strategija lokalnega razvoja za LAS UE Ormož. 

071445 - Ostali EU projekti 
Vrednost: 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož sodeluje z različnimi partnerji na območju regije, Slovenije in v tujini. Pripravljajo se različni 
projektni predlogi, ki se prijavljajo na razpise. V primeru odobritve je potrebno zagotavljati sofinancerski delež. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Analiza potreb območja in mreženje z različnimi partnerji na območju Slovenije in tujine. 

071446 - Promocija vinskih cest 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta gre za sodelovanje med LASi, ki delujejo na VTC 13, VTC 14 in VTC 15, katerega glavni namen 
bo skrb za promocijo vinskih cest na območju Slovenskih goric. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena stroškov. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

071670 - Vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 165.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj 
(zamenjava stavbnega pohištva, popravilo streh in žlebov ter obrob, sanacije dimnikov, redni servisi plinskih 
peči, pleskanje stanovanj, ogrevanje praznih stanovanj, obnova kopalnic in sanitarij, obnova električnih in 
vodovodnih instalacij, manjših gradbenih del, kot je delna obnova fasade ipd.).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

071671 - Stroški upravljanja stanovanj 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljavcem, ki upravljajo občinska 
stanovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sklenjene pogodbe za upravljanje večstanovanjskih stavb z upravniki. 

072301 - Stanovanjski rezervni sklad 
Vrednost: 40.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega 
rezervnega sklada v skladu z veljavnimi predpisi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Oblikovan rezervni sklad, kamor se vsako leto odvajajo sredstva izračuna na podlagi velikosti in starosti stanovanj, 
ki jih ima v lasti Občina Ormož.  

 

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN 
PROSTOR 

Vrednost: 3.144.339 € 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

081651 - Energetsko svetovalna pisarna 
Vrednost: 870 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prostorih občinske uprave deluje enkrat tedensko energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti 
svetujeta predvsem s področja energetike in učinkovite rabe energije. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva 
za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, odvoz smeti, pisarniškega materiala in telefonskih stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 107.390 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu 
podjetju Ormož d.o.o., ki vzdržuje 81.119 metrov lokalnih cest. Koncesionar  zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s 
Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 
92/98) in zajema: redne tedenske preglede, dvakrat na leto sezonski pregled, krpanje udarnih jam z asfaltno maso, 
ročno čiščenje propustov, strojne izkope jarkov z odvozom materiala, izdelavo bankin z dosipi drobljenca, 
vzdrževanje vegetacije, ki zajema strojno in ročno košnjo bankin in brežin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Koncesijska pogodba, letni program vzdrževanja koncesionarja. 

081302 - Zimska služba - lokalne ceste 
Vrednost: 93.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu 
podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 3/01). Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest 
in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, 
poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od 
vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije potrebnih sredstev. 

081303 - Zimska služba - mesto 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu 
podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik 
občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Zimska služba obsega sklop 
dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske 
razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje 
prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra 
tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije potrebnih sredstev. 

081304 - Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 
Vrednost: 44.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v 
mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Koncesijska pogodba, letni program vzdrževanja koncesionarja. 

0813140 - Obnova talnih označb na cestah 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za obnovo talnih označb na cestah, mestnih ulicah in 
parkiriščih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Skupen program, ki ga pripravita občina in vzdrževalci cest po ogledu le - teh. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0813066 - Modernizacija JP 804211 Pavlovci 
Vrednost: 20.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 240 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

081310 - Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 
Vrednost: 112.125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so planirana za vlaganja v obnove mestnih cest in ulic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0001 - Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest in trgov 

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

/ 

08131004 - Modernizacija JP 804471 Dobrava 
Vrednost: 13.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 165 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131005 - Modernizacija JP 804523 Lešnica 
Vrednost: 27.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 300 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131009 - Modernizacija JP 804252 Litmerk-Strezetina 
Vrednost: 26.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 280 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 
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08131011 - Modernizacija JP 804272 Lešnica 
Vrednost: 22.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 250 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131021 - Modernizacija JP 803407 Kog 
Vrednost: 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 100 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131022 - Modernizacija JP 803382 Gomila 
Vrednost: 26.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 170 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131063 - Modernizacija JP 803194 Vuzmetinci 
Vrednost: 12.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 168 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131075 - Modernizacija JP 803921 Ivanjkovci 
Vrednost: 53.950 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 660 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131093 - Modernizacija JP 802891 Veličane 
Vrednost: 23.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 277 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131094 - Modernizacija JP 802671 Strezetina 
Vrednost: 13.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 160 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

08131095 - Modernizacija JP 802921 Ivanjkovci 
Vrednost: 16.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 198 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813156 - Modernizacija JP 804314 Runeč 
Vrednost: 23.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 335 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813158 - Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh 
Vrednost: 31.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 424 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813164 - Modernizacija JP 802882 Veličane 
Vrednost: 24.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 300 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813186 - Modernizacija JP 803035 Libanja 
Vrednost: 19.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 210 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813205 - Modernizacija JP 802984 Libanja 
Vrednost: 37.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 430 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

0813209 - Modernizacija JP 803392 Kog 
Vrednost: 22.770 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 250 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

081324 - Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega 
značaja 

Vrednost: 14.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izgradnjo 
cest, hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB07-07-0006 - Proj. dok. nadzori in drugi - ceste 

 

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

/ 

0813308 - Modernizacija JP 803303 Zasavci 
Vrednost: 28.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 280 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813312 - Modernizacija JP 803562 Kog 
Vrednost: 21.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 230 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 
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0813315 - Modernizacija JP 804114 Hum 
Vrednost: 24.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 300 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813316 - Modernizacija JP 804135 Hum 
Vrednost: 35.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 390 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813317 - Modernizacija JP 804094 Hum 
Vrednost: 21.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 260 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813318 - Modernizacija JP 804233 Litmerk 
Vrednost: 15.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 170 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813319 - Modernizacija JP 804402 Dobrava 
Vrednost: 40.800 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 460 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813321 - Modernizacija JP 803235 Hermanci 
Vrednost: 18.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 200 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813322 - Modernizacija JP 803406 Kog 
Vrednost: 8.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 100 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813323 - Modernizacija JP 803408 Lačaves 
Vrednost: 9.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 120 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813324 - Modernizacija JP 802972 Mihalovci 
Vrednost: 20.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 220 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813325 - Modernizacija JP 802892 Veličane 
Vrednost: 16.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, 
nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter 
dosutje bankin v dolžini 180 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

081335 - Modernizacija lokalnih cest 
Vrednost: 62.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za preplastitev manjših odsekov lokalnih cest, kjer je to 
najbolj potrebno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0010 - Modernizacija lokalnih cest 

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

Skupen ogled stanja lokalnih cest po zimski sezoni predstavnika občine in koncesionarja. Priprava programa 
najnujnejšega vzdrževanja v okviru razpoložljivih sredstev. 

0813680 - Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje 
Vrednost: 38.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in preplastitev, tako, da se izvede grederski odriv 
bankin in izvedba asfaltne prevleke v dolžini 500 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813681 - Modernizacija LC 302341 Frankovci 
Vrednost: 37.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in preplastitev, tako, da se izvede grederski odriv 
bankin in izvedba asfaltne prevleke v dolžini 540 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 
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0813791 - Modernizacija JP 804402 Dobrava 
Vrednost: 34.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in preplastitev, tako, da se izvede grederski odriv 
bankin in izvedba asfaltne prevleke v dolžini 540 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813792 - Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč 
Vrednost: 69.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor, preplastitev in širitev ceste za 1,5 m in sicer, 
izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega 
planuma, ureditev odvodnjavanja ter dosutje bankin v dolžini 420 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v 
enaki dolžini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

0813797 - Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh 
Vrednost: 99.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nadzor in širitev ceste za 1,5 m in sicer, izgradnjo 
spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, 
ureditev odvodnjavanja ter dosutje bankin v dolžini 1620 m. Prav tako bo izvedena asfaltna prevleka v enaki dolžini 
in širini 1,5 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0015 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

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

/ 

081393 - Sanacije javnih poti 
Vrednost: 62.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za večja investicijska in vzdrževalna dela, ki se ne opravljajo v 
sklopu rednega vzdrževanja javnih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-09-0013 - Sanacija javnih poti 

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

/ 

081578 - Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 
Vrednost: 54.660 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev nivojske izravnave ceste s trgom tako da nastane enovit prostor trga  in vzpostavitev umirjenega 
prometnega režima z namenom oživitve mestnega jedra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0011 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 

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

/ 

081579 - Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih 
Vrednost: 348.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo hodnika za pešce in javne razsvetljave ob gradnji 3 etape 
kanalizacije in hodnika za pešce v Podgorcih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0137 Hodnik za pešce in javna razsvetljava Podgorci 

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

/ 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

081305 - Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih 
prostorov 

Vrednost: 11.578 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je podelila koncesijo za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju 
Ormož d.o.o.. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova 
koncesije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Koncesijska pogodba, letno poročilo o opravljanju koncesijske dejavnosti. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

081350 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 73.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke 081350 Javna razsvetljava se namenijo sredstva za plačilo električne energije, 
najemnine za uporabo drogov električne napeljave za potrebe javne razsvetljave, zavarovanje javne razsvetljave ter 
za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0095 - Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje 

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

Sklenjene pogodbe za dobavo električne energije, pogodba o najemu oporišč-drogov za javno razsvetljavo, 
zavarovalna polica za zavarovanje drogov javne razsvetljave za poškodbe proti tretji osebi ter Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
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081351 - Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 
Vrednost: 36.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo nadomestila koncesionarju za vzdrževanje javne 
razsvetljave.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Koncesijska pogodba. 

0813524 - Optimizacija javne razsvetljave 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za optimizacijo javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-09-0046 Optimizacija javne razsvetljave 

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

/ 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

081510 - Čiščenje odpadnih voda 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na čistilnih 
napravah po programu, ki ga pripravi koncesionar. Predvidene so predvsem posodobitve obstoječe čistilne naprave 
Ormož in druge manjše posodobitve na drugih čistilnih napravah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0100 - Čiščenje odpadnih voda - investicijsko vzdrževanje 

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

/ 

081511 - Odvajanje odpadnih voda 
Vrednost: 98.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega 
omrežja, po programu, ki ga pripravi koncesionar. Predvidene so rekonstrukcije najbolj problematičnih odsekov 
kanalizacijskega omrežja v mestu Ormož in druge manjše posodobitve drugih kanalizacijskih sistemov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0101 - Odvajanje odpadnih voda - investicijsko vzdr. 

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

/ 
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081519 - Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega 
značaja 

Vrednost: 13.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij za gradnjo kanalizacij in 
čistilnih naprav v prihodnjih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0104 - Projek. dok. nadz. in drugi izdatki - kanalizacija 

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

/ 

0815211 - Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pripravo investicijske in druge potrebne dokumentacije 
za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož (8000 PE).  

Operacija Rekonstrukcija in nadgradnja oz. razširitev kapacitete že obstoječe biološke čistilne naprave Ormož 
obsega razširitev obstoječe čistilne naprave. Sekundarno in terciarno čiščenje se bo izvajalo tako, da bo biološki del 
čistilne naprave, ki je sestavljen iz reaktorja s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim 
plavajočim nosilcem biomase (t.i. MBBR). Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji 
tako v hidravličnih kot tudi organskih obremenitvah. Za to skrbijo t.i. polivinil alkoholni nosilci (PVA). Nadgrajena 
čistilna naprava bo omogočala sprejem grezničnih gošč iz MČN in dehidracijo blata do 20 %. suhe snovi.  Zgradil 
pa se bo tudi novi servisno upravni objekt.  

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Ormož je bilo pridobljeno v 
septembru 2012.  Po izdelani PGD dokumentaciji se je v letu 2014 pristopilo k pridobivanju gradbenega 
dovoljenja. V letu 2015 je bila izdelana PZI dokumentacija za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave 
Ormož. 
V letu 2017 se bo pristopilo k izdelavi investicijske dokumentacije in pogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor 
za pridobitev kohezijskih sredstev v obdobju 2014-2020. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-11-0006 Izgradnja čistilne naprave v Ormožu 

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

/ 

0815219 - Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 
Vrednost: 366.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci,Trgovišče 
in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek Savci Velika Nedelja). Ker je bil 
v izvedenem projektu v Podgorcih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v 
Podgorci  in Osluševci, ki je strnjen, pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Omenjena 
kanalizacija bi se priključila na obstoječ kanalizacijski sistem in obstoječo čistilno napravo Sodinci (1000 PE). 

Osnovni dolgoročni cilj investicije je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načelih in v skladu s 
stanjem tehnike in stroke na območju naselij Podgorci - del in Osluševci - del. Predviden potek kanalizacije  poteka 
vzdolž naselja oz. vzdolž obravnavnih zaselkov ob lokalnih cestah. Predvidena kanalizacija je razdeljena na 3 
območja: Območje 1; Podgorci Osluševci,  Območje 2; Podgorci I, Območje 3; Podgorci II. 

V letu 2017 se predvideva dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev razpolagalnih pravic. 
Vzporedno z navedenim projektom se na odseku Podgorci Osluševci predvideva gradnja hodnik za pešce in 
kolesarje in na odseku Podgorci 1 na odseku (Podgorci-Bresnica) predvideva gradnja hodnika za pešce do hišne 
številke Podgorci 59 B. 
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Pridobitvi razpolagalnih pravic se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. V letu 2018 se predvideva izbor izvajalca del in 
nadzora. projekt se bo izvedel fazno, in sicer 1. faza (odseku Podgorci Osluševci) in 2. faza (osek Podgorci 1 in 
Podgorci 2). 

Zagotavljajo se sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in stroške overitve služnostnih pogodb in morebitnih 
nadomestil, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0001 Izgradnja kanalizacije Podgorci-V. Nedelja, etapa 3 

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

/ 

0815220 - Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč 

Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož skladno z zakonskimi zahtevami in finančnimi možnostmi gradi infrastrukturo javne kanalizacije v 
bolj poseljenih območjih in aglomeracijah občine. Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015), ki zavezuje lastnike hiš, da 
se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na javno kanalizacijsko omrežje.  

Če nimajo možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje, morajo lastniki stavb postopno opustiti greznice in 
zgraditi male čistilne naprave oziroma nepretočne greznice. Po veljavni zakonodajo se mora iz MKČN prevzemati 
blato v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar 
najmanj enkrat na tri leta. 

Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je po veljavnih predpisih do 31.12.2021. 
Na poselitvenih območjih, kjer je nizka gostota poselitve, bo glede na razpoložljive finančne vire ob upoštevanju 
gostote poselitve in ekonomske upravičenosti izgradnja kanalizacijskega omrežja težko izvedljiva. Zaradi naštetega 
bodo morali lastniki stanovanjskih stavb sami poskrbeti za pravilno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
V ta namen se sprejet Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju občine Ormož, ki bo vzpodbudil občane k vgradnji MKČN za obstoječe eno in večstanovanjske stavbe na 
redko poseljenih območjih in območjih, kjer občina kratkoročno ne bo vlagala v izgradnjo javnega kanalizacijskega 
omrežja. Subvencije bodo omilile neenakopraven položaj med občani, ki imajo možnost priklopa na javno 
kanalizacijsko omrežje pod pogoji subvencioniranja hišnih priključkov s strani Občine Ormož ter občani, ki te 
možnosti nimajo oziroma je v nekem doglednem obdobju še ne bodo imeli. 

V proračunu se zagotavljajo za subvencioniranje malih ČN in hišnih črpališč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0028 Subv. malih ČN in hišnih črpališč 

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

/ 

0815222d - Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Drakšl - Senešci 
Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije za projekt  Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave (2014-2020) - ormoško območje. Ker del projektiranega vodovoda poteka po trasi, kjer je potrebno izgraditi 
kanalizacijsko omrežje (aglomeracija ID 129) je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo projektne dokumentacije 
IDZ/PGD/PZI dokumentacija. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko 
omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. 

Na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo bo priključenih približno 120 objektov. Projekt izgradnje kanalizacije 
za naselja Velika Nedelja, Drakšl in Senešci predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 3.600 m gravitacijske 
kanalizacije in 1.150 m tlačne kanalizacije ter 4 črpališča odpadne vode. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo 
priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 
1400 PE. 
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Sredstva v okviru proračunske postavke se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije, nadomestil in overitev 
služnostnih pogodb za potrebe pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0036 Kanal. V. Nedelja-Drakšl-Senešci 

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

/ 

081531 - Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 
Vrednost: 72.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda, ki je enaka 
razliki med najemnino za to skupino komunalne infrastrukture v tekočem letu in vrednostjo, ki je vključena v ceno 
storitve kot omrežnina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-09-0052 - Subven. cene - odvajanje odpad. voda 

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

/ 

081532 - Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 
Vrednost: 25.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva enaka najemnini za to skupino komunalne infrastrukture za 
tekoče leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-09-0052 Subven. cene - čiščenje odp. voda 

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

/ 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

081602 - Planska in urbanistična dokumentacija 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in spremembo 
programa opremljanja stavbnih zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0111 - Planska in urbanistična dokumentacija 

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

/ 

081605 - Kataster komunalnih vodov 
Vrednost: 5.965 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za potrebe informacijskega sistema za potrebe  katastra. V 
preteklih letih je bil izbran izvajalec, ki je vzpostavil GIS programsko opremo za delo z GJI (kanalizacijo in 
vodovod) s katerim upravlja koncesionar. V proračunu se zagotavljajo sredstva za tehnično vzdrževanje sistema, 
inštalacijo novih verzij, razvoj opreme in tehnično podporo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Podpisana pogodba z izvajalcem storitve. 

081609 - Energetski manager 
Vrednost: 10.340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Energetski zakon določa imenovanje in pristojnosti energetskega managerja občine, ki je lahko lokalna energetska 
organizacija. Energetski manager in izvajalec energetskega knjigovodstva bo LEA Ptuj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Zakonodaja. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

081613 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 
Vrednost: 150.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na vodovodnih 
objektih v skladu s programom, ki ga pripravi koncesionar.  

Predvidene so rekonstrukcije najbolj problematičnih odsekov vodovodnega omrežja. Z rekonstrukcijami se 
zmanjšujejo vodne izgube, zmanjšuje škoda na infrastrukturi in drugih zemljiščih. Z izboljšavami se zmanjšujejo 
stroški GJS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ob087-07-0113 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 

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

/ 

081618d - Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško 
območje 

Vrednost: 12.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni 
naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), Godeninci-
Vodranci, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž 
(do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-
Wienerberger, Letna-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), 
Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika 
Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane 
cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana 
Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, 
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rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, 
rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve 
na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi 
gradnja nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih 
prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 km. 

V marcu 2014 je bil sprejet DIIP. V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije 
IDZ/PGD/PZI za projekt  izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-
2020) - ormoško območje. V letu 2015 se je pričelo z izdelavo IDZ/PGD /PZI dokumentacije in pridobivanjem 
razpolagalnih pravic za gradnjo projekta. V letu 2017 se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Sredstva v okviru proračunske postavke se zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije, nadomestil in overitev 
služnostnih pogodb ter plačil nadomestil za plačilo služnostnih pogodb za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0002 - Osk. s pitno vodo v por. Drave (2014-2020)-orm.obm. 

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

/ 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

081630 - Urejanje parkov in zelenih površin 
Vrednost: 119.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje javnih površin ter urejanje javnih poti, 
površin za pešce in zelenih površin ter urejanje parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, otoških igrišč in drugih javnih 
površin s pripadajočimi napravami in opremo v občini Ormož. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, 
zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladansko in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje 
plevela, oskrbo vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, 
vzdrževanje fontan. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Koncesijska pogodba, letni plan koncesionarja. 

081631 - Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 
Vrednost: 30.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med prihodki in odhodki iz naslova 
obratovanja letnega kopališča v Ormožu v preteklem letu, na podlagi poročila, ki ga pripravi upravljavec kopališča 
ob koncu poslovnega leta, ko so znani vsi prihodki in odhodki iz naslova dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pogodba o upravljanju letnega kopališča. 

081633 - Letno kopališče 
Vrednost: 34.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu so zagotovljena sredstva za vzdrževalna dala, ki jih je potrebno opraviti pred odprtjem nove kopalne 
sezone na podlagi programa, ki ga pripravi upravljalec kopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-325 - Letno kopališče 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

081635 - Otroška igrišča 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za postavitev novih igral. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-11-0070 Otroška igrišča 

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

/ 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

081640 - Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 
Vrednost: 4.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini 
Ormož. Krasitev zajema postavitev smreke, catalp, adventnih vencev in jaslic ter dokup okrasnega materiala v 
okviru razpoložljivih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije leta 2016. 

 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

081680 - Geodetske storitve 
Vrednost: 14.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, 
parcelacijami, ureditev mej, izdelavo načrtov dejanskega stanja in drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Potrebne odmere v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta o letnem načrtu pridobivanja in 
razpolaganja nepremičnega premoženja. 

16069002 - Nakup zemljišč 

081691 - Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 
Vrednost: 24.269 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru 
uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve 
občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča 
so definirana s parc. štev. in katastrsko občino. Sredstva se zagotavljajo za odkupe zemljišč, cenitve in notarske 
storitve povezane z odkupi ter plačilo odškodnine za pridobljene stavbne pravice. 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo storitev, ki so potrebne pri prodaji zemljišč 
(cenitve, notarji,..). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087 Odkup zemljišč za kom. infr. in druge investicije 

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

Sklepa občinskega sveta o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem ter ne zaključeni 
postopki nakupa iz preteklega leta. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

082301 - Geološke raziskave 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva za geološke raziskave in izdelavo poročil o plazovih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-07-0120 - Geološke raziskave 

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

/ 

 

09 - MEDOBČINSKA UPRAVA 

Vrednost: 224.875 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

090601 - Plače - medobčinska uprava 
Vrednost: 185.895 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, jubilejne nagrade, regres, 
odpravnino, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, premij kolektivnega dodatnega 
zavarovanja ter plačila nadur za zaposlene v medobčinski upravi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in 
navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače. 

090603 - Materialni stroški - medobčinska uprava 
Vrednost: 36.680 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno 
delo medobčinske občinske uprave od pisarniškega materiala, telefonskih stroškov, poštnih storitev, ogrevanja, 
odvoz smeti, vode, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, 
vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in 
programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbeno delo in drugih 
operativnih odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov leta 2016. 

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

090604 - Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 
Vrednost: 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licence 
Microsoft. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-08-0036 - Računalniška prog. in dru. oprema - MU 

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

/ 

 

11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI 

Vrednost: 95.100 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

110201 - Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 
Vrednost: 25 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva pooblaščenim organizacijam za plačilo storitev plačilnega prometa, 
potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira na podlagi ocene realizacije preteklega leta in predvidenim obsegom finančnega 
poslovanja za planirano leto. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

110401 - Krajevni praznik 
Vrednost: 1.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo proslave ob 
krajevnem prazniku, organizacijo ter izvedbo športnih tekmovanj in srečanj društev, prikaz njihovega delovanja ter 
vključevanje čim večjega števila krajanov v skupne programe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se vsem krajevnim skupnostim zagotovi enak znesek za izvedbo krajevnega praznika, ki 
potem po lastnih potrebah in predlogih skupaj z ostalimi prispevki in delom izvedejo krajevni praznik. 

110402 - Dan starejših krajanov 
Vrednost: 1.814 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. 
Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. Za starejše občane, ki se srečanja zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo več udeležiti, se opravi manjša obdaritev na domu, ki izkaže pozornost do starejših krajanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let.  
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

110601 - Materialni stroški 
Vrednost: 8.172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe. Planirani materialni stroški 
zagotavljajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopise, revije in strokovno 
literaturo, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštnino in 
kurirske storitve, zavarovalno premijo za objekte, druge operativne odhodke ter za nakup opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-12-0016 Materialni stroški - KS Ivanjkovci  

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljujejo krajevnim skupnostim glede na velikost krajevne skupnosti in število 
prebivalcev. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

111301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 34.495 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne 
skupnosti. Sredstva se zagotavljajo za gramoziranje javnih poti, kopanje in vzdrževanje jarkov, košnjo bankin, 
popravilo propustov,ter za zavarovanje odgovornosti na javnih poteh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je odvisna od dolžine makadamskih in asfaltnih javnih poti, katere vzdržuje krajevna skupnost. 
Krajevni skupnosti pripada 602 evra/kilometer za vzdrževanje makadamske javne poti in 389 evra/kilometer za 
vzdrževanje asfaltne javne poti. 

111302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 19.007 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki so v upravljanju 
krajevne skupnosti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica 
in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od 
vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Planiranih je 6 pluženj in 10 posipov na javnih poteh. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

111601 - Pogrebna dejavnost 
Vrednost: 232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke za pogrebno dejavnost se zagotavljajo sredstva, ki se nanašajo na stroške za 
pogrebno službo. Pogrebna dejavnost se izvaja na podlagi podjemnih pogodb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena odhodkov na podlagi realizacije preteklih let. 

111602 - Pokopališče 
Vrednost: 7.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za potrebe plačila izdatkov za urejanje in vzdrževanje 
pokopališča. Sredstva omogočajo plačilo za drugi splošni material in storitve, porabo električne energije, stroškov 
vode in komunalnih storitev, plačilo odvoza smeti, tekočega vzdrževanja, plačila pogodbenega dela ter drugih 
operativnih odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

 

111603 - Mrliška vežica 
Vrednost: 1.451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje mrliške vežice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

111801 - Kulturne dvorane in domovi 
Vrednost: 3.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja doma kulture. Namenjena 
so za plačilo stroškov kuriv in ogrevanja, tekočega vzdrževanja  in plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za upravljanje kulturnih dvoran oz. domov na podlagi ocene 
izdatkov preteklega leta. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

111805 - Športni objekti 
Vrednost: 17.416 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje športnih igrišč v Ivanjkovcih in na 
Runču. Sredstva so namenjena za nakup goriva za košnjo trave in za tekoče vzdrževanje objektov. Sredstva so 
namenjena tudi za nakup sanitarnega kontejnerja za ureditev sanitarij in postavitev nadstreška.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-12-0018 Športni objekti - KS Ivanjkovci  

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016.   

 

12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG 

Vrednost: 50.309 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

120201 - Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 
Vrednost: 10 € 



 

Stran 146 od 198 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva  pooblaščenim organizacijam za plačilo storitev plačilnega prometa, 
potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira na podlagi ocene realizacije preteklega leta in predvidenim obsegom finančnega 
poslovanja za planirano leto. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

120401 - Krajevni praznik 
Vrednost: 924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo proslave ob 
krajevnem prazniku, organizacijo ter izvedbo športnih tekmovanj in srečanj društev, prikaz njihovega delovanja ter 
vključevanje čim večjega števila krajanov v skupne programe ob pripravi in izvedbi krajevnega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se vsem krajevnim skupnostim zagotovi enak znesek za izvedbo krajevnega praznika, ki 
potem po lastnih potrebah in predlogih skupaj z ostalimi prispevki in delom izvedejo krajevni praznik. 

120402 - Dan starejših krajanov 
Vrednost: 727 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. 
Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. Za starejše občane, ki se srečanja zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo več udeležiti, se opravi manjša obdaritev na domu, ki izkaže pozornost do starejših krajanov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let.  
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

120601 - Materialni stroški 
Vrednost: 7.174 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe. Planirani materialni stroški 
zagotavljajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopise, revije in strokovno 
literaturo, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, telefaks, elektronsko pošto, 
poštnino in kurirske storitve, zavarovalno premijo za objekte in druge operativne odhodke in za plačila pogodbenega 
dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljujejo krajevnim skupnostim glede na velikost krajevne skupnosti in število 
prebivalcev. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

121301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 14.593 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne 
skupnosti. Sredstva se zagotavljajo za gramoziranje javnih poti, kopanje in vzdrževanje jarkov, košnjo bankin, 
popravila propustov, ter za zavarovanje odgovornosti na javnih poteh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je odvisna od dolžine makadamskih in asfaltnih javnih poti, katere vzdržuje krajevna skupnost. 
Krajevni skupnosti pripada 602 evra/kilometer za vzdrževanje makadamske javne poti in 389 evra/kilometer za 
vzdrževanje asfaltne javne poti. 

  

 

121302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 9.216 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki so v upravljanju 
krajevne skupnosti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica 
in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od 
vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Planiranih je 6 pluženj in 10 posipov na javnih poteh.  

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

121601 - Pokopališče 
Vrednost: 13.086 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za potrebe plačila izdatkov za urejanje in vzdrževanje 
pokopališča in mrliške vežice. Sredstva omogočajo plačilo za drugi splošni material in storitve, porabo električne 
energije, stroškov vode in komunalnih storitev, plačilo odvoza smeti, tekočega vzdrževanja  ter drugih operativnih 
odhodkov. Nekaj sredstev je namenjenih za investicijsko vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0132 Pokopališče - KS Kog  

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

121602 - Mrliška vežica 
Vrednost: 1.094 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke  so planirana sredstva za vzdrževanje mrliške vežice. Sredstva  so namenjena za 
plačilo čistilnega materiala, porabo električne energije,  tekočega vzdrževanja mrliške vežice ter investicijskega 
vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 



 

Stran 149 od 198 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

121801 - Kulturne dvorane in domovi 
Vrednost: 3.012 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja doma kulture. Namenjena 
so za nakup čistilnega materiala in storitev, drugega splošnega materiala in storitev, plačilo porabljene električne 
energije, kuriv, stroške ogrevanja, tekočega vzdrževanja in za druge operativne odhodke.  Nekaj sredstev se 
zagotavlja za nakup opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-12-0029 Kulturne dvorane in domovi - KS Kog 

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za upravljanje kulturnih dvoran oz. domov. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

121802 - Športni objekti 
Vrednost: 473 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje športnih igrišč.  Sredstva so planirana 
za plačilo porabljene električne energije in tekoče vzdrževanje objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016.   

 

13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU 

Vrednost: 69.827 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

130201 - Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 
Vrednost: 15 € 



 

Stran 150 od 198 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva  pooblaščenim organizacijam za plačilo storitev plačilnega prometa, 
potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira na podlagi ocene realizacije preteklega leta in predvidenim obsegom finančnega 
poslovanja za planirano leto. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

130401 - Krajevni praznik 
Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo proslave ob 
krajevnem prazniku, organizacijo ter izvedbo športnih tekmovanj in srečanj društev, prikaz njihovega delovanja ter 
vključevanje čim večjega števila krajanov v skupne programe ob pripravi in izvedbi krajevnega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se vsem krajevnim skupnostim zagotovi enak znesek za izvedbo krajevnega praznika, ki 
potem po lastnih potrebah in predlogih skupaj z ostalimi prispevki in delom izvedejo krajevni praznik. 

130402 - Dan starejših krajanov 
Vrednost: 1.106 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. 
Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. Za starejše občane, ki se srečanja zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo več udeležiti, se opravi manjša obdaritev na domu, ki izkaže pozornost do starejših krajanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let.  
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

130601 - Materialni stroški 
Vrednost: 7.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe. Planirani materialni stroški 
zagotavljajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopise, revije in strokovno 
literaturo, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštnino in 
kurirske storitve, zavarovalno premijo za objekte in druge operativne odhodke.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljujejo krajevnim skupnostim glede na velikost krajevne skupnosti in število 
prebivalcev. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

131301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 20.753 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne 
skupnosti. Sredstva se zagotavljajo za gramoziranje javnih poti, kopanje in vzdrževanje jarkov, košnjo bankin, 
popravila propustov, ter za zavarovanje odgovornosti na javnih poteh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je odvisna od dolžine makadamskih in asfaltnih javnih poti, katere vzdržuje krajevna skupnost. 
Krajevni skupnosti pripada 602 evra/kilometer za vzdrževanje makadamske javne poti in 389 evra/kilometer za 
vzdrževanje asfaltne javne poti. 

131302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 13.838 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki so v upravljanju 
krajevne skupnosti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica 
in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od 
vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Planiranih je 6 pluženj in 10 posipov na javnih poteh. 

 
  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

131601 - Pokopališče 
Vrednost: 5.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za potrebe plačila izdatkov za urejanje in vzdrževanje 
pokopališča. Sredstva omogočajo plačilo za drugi splošni material in storitve, porabo električne energije, stroškov 
vode in komunalnih storitev, plačilo odvoza smeti, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih odhodkov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

131602 - Mrliška vežica 
Vrednost: 3.210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke  so planirana sredstva za vzdrževanje mrliške vežice. Sredstva  so namenjena za 
plačilo čistilnega materiala, porabo električne energije, porabo vode in tekočega vzdrževanja mrliške vežice 
ter sredstva za čiščenje po podjemni pogodbi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

131801 - Kulturne dvorane in domovi 
Vrednost: 5.604 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja doma kulture. Namenjena 
so za  plačilo porabljene električne energije,  kuriv, stroške ogrevanja, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in 
za druge operativne odhodke.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za upravljanje kulturnih dvoran oz. domov na podlagi ocene 
izdatkov preteklega leta. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

131805 - Športni objekti 
Vrednost: 10.056 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje športnega igrišča. Sredstva so namenjena za 
plačilo porabljene električne energije, tekočega vzdrževanja objektov in plačilo po podjemni pogodbi za košnjo 
trave. Sredstva so namenjena tudi za investicijsko vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-16-0073 - Športni objekti - KS Miklavž pri Ormožu  

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016.  

 

14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ 

Vrednost: 151.537 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

140201 - Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 
Vrednost: 30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva  pooblaščenim organizacijam za plačilo storitev plačilnega prometa, 
potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira na podlagi ocene realizacije preteklega leta  in predvidenim obsegom finančnega 
poslovanja za planirano leto. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

140401 - Dan starejših krajanov 
Vrednost: 4.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. 
Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. Za starejše občane, ki se srečanja zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo več udeležiti, se opravi manjša obdaritev na domu, ki izkaže pozornost do starejših krajanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let.  

140403 - Krajevni praznik 
Vrednost: 924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo proslave ob 
krajevnem prazniku, organizacijo ter izvedbo športnih tekmovanj in srečanj društev, prikaz njihovega delovanja ter 
vključevanje čim večjega števila krajanov v skupne programe ob pripravi in izvedbi krajevnega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se vsem krajevnim skupnostim zagotovi enak znesek za izvedbo krajevnega praznika, ki 
potem po lastnih potrebah in predlogih skupaj z ostalimi prispevki in delom izvedejo krajevni praznik. 

  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

140601 - Materialni stroški 
Vrednost: 10.549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe. Planirani materialni stroški 
zagotavljajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopise, revije in strokovno 
literaturo, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštnino in 
kurirske storitve, zavarovalno premijo za objekte, plačila delavcem po podjemnih pogodbah za čiščenje 
prostorov, nakup pisarniške opreme in druge operativne odhodke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-13-0014 Materialni stroški - KS Ormož  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za materialne stroške se dodeljujejo krajevnim skupnostim glede na velikost krajevne skupnosti in število 
prebivalcev. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

141301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 33.935 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne 
skupnosti. Sredstva se zagotavljajo za gramoziranje javnih poti, kopanje in vzdrževanje jarkov, košnjo bankin, 
popravila propustov, ter za zavarovanje odgovornosti na javnih poteh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je odvisna od dolžine makadamskih in asfaltnih javnih poti, katere vzdržuje krajevna skupnost. 
Krajevni skupnosti pripada 602 evra/kilometer za vzdrževanje makadamske javne poti in 389 evra/kilometer za 
vzdrževanje asfaltne javne poti. 

141302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 24.124 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki so v upravljanju 
krajevne skupnosti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica 
in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od 
vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Planiranih je 6 pluženj in 10 posipov na javnih poteh. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

141601 - Pokopališče 
Vrednost: 26.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za potrebe plačila izdatkov za urejanje in vzdrževanje 
pokopališča v Ormožu in pokopališča na Humu. Sredstva omogočajo plačilo za drugi splošni material in storitve, 
porabo električne energije, stroškov vode in komunalnih storitev, plačilo odvoza smeti, tekočega vzdrževanja, 
drugih operativnih odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

141602 - Mrliški vežici 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke  so planirana sredstva za vzdrževanje mrliške vežice v Ormožu in mrliške vežice na 
Humu. Sredstva so namenjena  za plačilo drugega splošnega materiala, električne energije, porabo plina v mrliški 
vežici Ormož, porabo vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovanje in za druge operativne 
odhodke.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

141801 - Kulturne dvorane in domovi 
Vrednost: 41.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja doma kulture ter vaških 
domov. Namenjena so za nakup čistilnega materiala, plačilo porabljene električne energije, kuriv, stroške ogrevanja, 
tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, stroške čiščenja po podjemni pogodbi in druge operativne odhodke.  
Sredstva so namenjena za nakup opreme ter rekonstrukcije in adaptacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0012 Kulturne dvorane in domovi - Ormož  

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za upravljanje kulturnih dvoran oziroma domov na podlagi ocene 
izdatkov preteklega leta. 

 

15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI 

Vrednost: 57.911 € 
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

150201 - Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 
Vrednost: 30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva  pooblaščenim organizacijam za plačilo storitev plačilnega prometa, 
potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira na podlagi ocene realizacije preteklega leta in predvidenim obsegom finančnega 
poslovanja za planirano leto. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

150401 - Krajevni praznik 
Vrednost: 924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo proslave ob 
krajevnem prazniku, organizacijo ter izvedbo športnih tekmovanj in srečanj društev, prikaz njihovega delovanja ter 
vključevanje čim večjega števila krajanov v skupne programe ob pripravi in izvedbi krajevnega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se vsem krajevnim skupnostim zagotovi enak znesek za izvedbo krajevnega praznika, ki 
potem po lastnih potrebah in predlogih skupaj z ostalimi prispevki in delom izvedejo krajevni praznik. 

150402 - Dan starejših krajanov 
Vrednost: 1.163 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. 
Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. Za starejše občane, ki se srečanja zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo več udeležiti, se opravi manjša obdaritev na domu, ki izkaže pozornost do starejših krajanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let.  
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

150601 - Materialni stroški 
Vrednost: 6.679 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe. Planirani materialni stroški 
zagotavljajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopise, revije in strokovno 
literaturo, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštnino in 
kurirske storitve, zavarovalno premijo za objekte in druge operativne odhodke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 / 

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljujejo krajevnim skupnostim glede na velikost krajevne skupnosti in število 
prebivalcev. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

151301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 13.175 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne 
skupnosti. Sredstva se zagotavljajo za gramoziranje javnih poti, kopanje in vzdrževanje jarkov, košnjo bankin, 
popravila propustov,ter za zavarovanje odgovornosti na javnih poteh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je odvisna od dolžine makadamskih in asfaltnih javnih poti, katere vzdržuje krajevna skupnost. 
Krajevni skupnosti pripada 602 evra/kilometer za vzdrževanje makadamske javne poti in 389 evra/kilometer za 
vzdrževanje asfaltne javne poti. 

151302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 10.925 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki so v upravljanju 
krajevne skupnosti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica 
in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od 
vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Planiranih je 6 pluženj in 10 posipov na javnih poteh. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

151602 - Pokopališče 
Vrednost: 17.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za potrebe plačila izdatkov za urejanje in vzdrževanje 
pokopališča. Sredstva omogočajo plačilo za drugi splošni material in storitve, porabo električne energije, stroškov 
vode in komunalnih storitev, plačilo odvoza smeti, tekočega vzdrževanja  ter drugih operativnih odhodkov. 
Planirana so tudi sredstva razširitev pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0007 Pokopališče Podgorci  

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

151603 - Mrliška vežica 
Vrednost: 2.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke  so planirana sredstva za vzdrževanje mrliške vežice. Sredstva so planirana za 
plačilo stroškov čistilnega materiala in storitev, porabo električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza 
smeti, tekočega vzdrževanja in zavarovalnih premij.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

151801 - Kulturni dom 
Vrednost: 4.367 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja doma kulture. Namenjena 
so za  plačilo čistilnega materiala, porabljene električne energije, kuriv in stroškov ogrevanja,  porabe vode, odvoza 
smeti, tekočega vzdrževanja in drugih operativnih odhodkov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za upravljanje kulturnih dvoran oziroma domov na podlagi ocene 
izdatkov preteklega leta.  

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

151805 - Športni objekti 
Vrednost: 490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje športnih objektov. Sredstva so zagotovljena 
za plačilo porabljene električne energije in tekočega vzdrževanja objektov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016.   

 

18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA 

Vrednost: 88.595 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

180201 - Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 
Vrednost: 20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so zagotovljena sredstva  pooblaščenim organizacijam za plačilo storitev plačilnega prometa, 
potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira na podlagi ocene realizacije preteklega  leta in predvidenim obsegu finančnega poslovanja 
za preteklo leto.  
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

180401 - Krajevni praznik 
Vrednost: 924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za izvedbo proslave ob 
krajevnem prazniku, organizacijo ter izvedbo športnih tekmovanj in srečanj društev, prikaz njihovega delovanja ter 
vključevanje čim večjega števila krajanov v skupne programe ob pripravi in izvedbi krajevnega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se vsem krajevnim skupnostim zagotovi enak znesek za izvedbo krajevnega praznika, ki 
potem po lastnih potrebah in predlogih skupaj z ostalimi prispevki in delom izvedejo krajevni praznik. 

180402 - Dan starejših krajanov 
Vrednost: 1.814 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. 
Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. Za starejše občane, ki se srečanja zaradi zdravstvenih 
težav ne morejo več udeležiti, se opravi manjša obdaritev na domu, ki izkaže pozornost do starejših krajanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

180601 - Materialni stroški 
Vrednost: 8.117 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe. Planirani materialni stroški 
zagotavljajo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopise, revije in strokovno 
literaturo, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštnino in 
kurirske storitve, zavarovalno premijo za objekte in druge operativne odhodke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se materialne stroške se dodeljujejo krajevnim skupnostim glede na velikost krajevne skupnosti in število 
prebivalcev. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

181301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 20.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne 
skupnosti. Sredstva se zagotavljajo za gramoziranje javnih poti, kopanje in vzdrževanje jarkov, košnjo bankin, 
popravila propustov, ter za zavarovanje odgovornosti na javnih poteh. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je odvisna od dolžine makadamskih in asfaltnih javnih poti, katere vzdržuje krajevna skupnost. 
Krajevni skupnosti pripada 602 evra/kilometer za vzdrževanje makadamske javne poti in 389 evra/kilometer za 
vzdrževanje asfaltne javne poti. 

181302 - Zimska služba na javnih poteh 
Vrednost: 14.536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki so v upravljanju 
krajevne skupnosti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica 
in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od 
vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Planiranih je 6 pluženj in 10 posipov na javnih poteh. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

181602 - Pokopališče 
Vrednost: 17.150 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za potrebe plačila izdatkov za urejanje in vzdrževanje 
pokopališča. Sredstva omogočajo plačilo za drugi splošni material in storitve, porabo električne energije, stroškov 
vode in komunalnih storitev, plačilo odvoza smeti, tekočega vzdrževanja  ter drugih operativnih odhodkov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

181603 - Mrliška vežica 
Vrednost: 20.782 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke  so planirana sredstva za vzdrževanje mrliške vežice. Sredstva so zagotovljena za 
plačilo čistilnega materiala in storitev, porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, tekočega 
vzdrževanja, zavarovalne premije, za plačila po podjemni pogodbi za čiščenje ter za druge operativne odhodke. Del 
sredstev je namenjenih za investicijsko vzdrževanje veže.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-14-0041 Mrliška vežica Velika Nedelja  

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

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi ocene realiziranih odhodkov preteklega leta in na podlagi ocene 
planiranih prihodkov od najemnin za grobove. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

181801 - Kulturne dvorane in domovi 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja doma kulture. Namenjena 
so za porabo kuriv in stroške ogrevanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za upravljanje kulturnih dvoran oz. domov na podlagi ocene 
izdatkov preteklega leta. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

181803 - Športni objekti 
Vrednost: 1.350 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje športnih objektov. Sredstva so 
namenjena za plačilo porabe goriva za košnjo trave, električne energije in za tekoče vzdrževanje objektov. Nekaj 
sredstev je namenjenih tudi za nakup opreme in rekonstrukcije in adaptacije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-11-0087 Športni objekti-KS Velika Nedelja 

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

Ocena realizacije odhodkov za leto 2016.  

 

19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V 
SPODNJEM PODRAVJU 

Vrednost: 18.629 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

190610 - Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 
Vrednost: 18.629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ormož je v letu 2011 pristopila k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, katera za 
potrebe Občine Ormož od 1. avgusta 2011 opravlja redarsko službo. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo 
sredstva za plačilo stroškov dela in materialnih stroškov za opravljanje redarske službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 

 

20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z 
OBČINSKIM PREMOŽENJEM 

Vrednost: 45.400 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

200400 - Upravljanje z občinskim premoženjem 
Vrednost: 40.400 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim 
premoženjem, nakup raznega materiala, stroški povezani s prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji (gorivo, 
zavarovanje, registracije, vzdrževanje) ter drugi operativni odhodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Ocena odhodkov. 

200401 - Nakup delovnih strojev in opreme 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje Oddelka za upravljanje 
z občinskim premoženjem.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB087-15-0033 Nakup delovnih strojev 

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

/ 

 

C - Račun financiranja 
06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 

Vrednost: 346.636 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

062220 - Glavnice za odplačilo kreditov 
Vrednost: 346.636 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je planiranih 346.636 evrov za odplačilo glavnic za najete kredite v preteklih letih, 
od tega 136.000 evrov poslovnim bankam in 210.636 evrov drugim domačim kreditodajalcem (skladi in država). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sklenjene pogodbe za najetje kreditov, amortizacijski načrti. 



 

Stran 166 od 198 

 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

01 - OBČINSKI SVET 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

OB087-08-0078 - Svetniški klubi - oprema 

Namen in cilj 

Zagotavljajo se sredstva za nakup opreme, ki jo občinski svetniki potrebujejo pri svojem delu (računalniki, 
fotokopirni stroji, tiskalniki,...). 

Stanje projekta 

Nabava je odvisna od potreb in razpoložljivih sredstev svetniških klubov za ta namen. 

 

02 - NADZORNI ODBOR 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

OB087-14-0045 - Nadzorni odbor-oprema 

Namen in cilj 

Nakup opreme, ki jo pri svojem delu potrebujejo člani nadzornega odbora. 

Stanje projekta 

Izdelana ocena vrednosti potrebne opreme. 

 

03 - URAD ŽUPANA 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB087-09-0047 - Nabava opreme za Civilno zaščito 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nabavo opreme za potrebe delovanja enot Civilne zaščite. 

Stanje projekta 

Oprema se nabavlja po planu štaba Civilne zaščite. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB087-07-0062 - Sof. nabave gas.vozil ter gas.zašč. in reš.opreme 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne 
opreme po planu Gasilske zveze Ormož za obdobje 2015-2019. 

Stanje projekta 

Plan nabave Gasilske zveze Ormož za obdobje 2015-2019. 
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OB087-10-0033 - Gradnja in obnova gasilskih domov 

Namen in cilj 

V okviru projekta se planirajo vlaganja za sofinanciranje vlaganj v gradnjo in obnovo gasilskih domov po 
posameznih društvih. Z vlaganji se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje protipožarne in druge dejavnosti v 
občini. 

Stanje projekta 

Na območju občine je več gasilskih domov, ki so potrebni vzdrževanja in obnov oz. dograditev za potrebe delovanja 
društvene dejavnosti in za druge potrebe. 

 

04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI 
IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE 

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

OB087-07-0069 - Vlaganje v objekte - Ptujska cesta 6 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za manjša vzdrževalna in investicijska dela za objektu Ptujska cesta 6 s 
čimer se zagotavljajo pogoji za nemoteno delo občinske uprave. 

Stanje projekta 

Objekt je starejše izvedbe, zato so potrebne vlaganja vanj. 

OB087-07-0071 - Nakup drobnega inventarja 

Namen in cilj 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nakup drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. 

Stanje projekta 

Določen drobni inventar je potrebno zamenjati ter po potrebi dokupiti novega za nemoteno funkcioniranje občinske 
uprave. 

OB087-07-0072 - Nakup opreme,računalnikov,licenc-občinska uprava 

Namen in cilj 

V okviru projekta so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo programske opreme 
Microsoft. 

Stanje projekta 

Vsako leto je potrebno zamenjati del računalniške opreme ter poravnati obveznosti po pogodbi za Microsoft 
programsko opremo. 

05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB087-16-0139 - Investicijska vlaganja v ZD Ormož 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vlaganj v objekt in opremo za delovanje Zdravstvenega 
doma Ormož. 
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Stanje projekta 

Sredstva se zagotavljajo po planu ZD Ormož. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB087-07-0133 - Obnova in gradnja spomenikov in sakralnih objektov 

Namen in cilj 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za obnovo obeležij, spomenikov, sakralnih in drugih 
kulturnih objektov. 

Stanje projekta 

Določeni objekti so v slabem stanju in jih je potrebno ustrezno obnoviti in s tem zaščititi. 

OB087-12-0020 - Obnova doma kulture Kog 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za obnovo doma kulture na Kogu (zamenjava stavbnega pohištva, obnovo 
sanitarij in instalacij, stopnišča, dvorane, odra in ostrešja). 

Stanje projekta 

Stavbno pohištvo je dotrajano, potrebno je obnoviti sanitarije in instalacije, prepleskati zidove in obnoviti oder in 
ostrešje. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB087-08-0018 - Knjižnica Ormož - investicijska vlaganja 

Namen in cilj 

Občina Ormož zagotavlja sredstva za investicijska vlaganja v opremo knjižničnih prostorov in informacijsko 
opremo. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bo podpisana pogodba z javnim zavodom o sofinanciranju projektov. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

OB087-08-0055 - Javni zavod za informiranje - nabava opreme 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela in nakup opreme. 

Stanje projekta 

Za nemoteno delovanje je potrebno opraviti nujna vzdrževalna dela in nakup opreme. 

18059001 - Programi športa 

OB087-09-0010 - Notranji bazen Ormož 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za investicijska vlaganja, ki so potrebna za nemoteno obratovanje 
zimskega bazena. 

Stanje projekta 

Potrebna vlaganja bodo dogovorjena z upravljavcem pred novo kopalno zimsko sezono, ki za ta namen pripravi 
program potrebnih vlaganj. 



 

Stran 169 od 198 

OB087-09-0016 - Nogometno igrišče Ormož 

Namen in cilj 

Izgradnja objekta s tribuno in parkiriščem v športnem parku v mestni grabi Ormož. S tem bodo zagotovljeni boljši 
pogoji za igranje in razvoj nogometa. 

Stanje projekta 

V sklopu I. faze je bilo zgrajeno pomožno nogometno igrišče. Za izvedbo II. faze, ki zajema izgradnjo objekta s 
tribunami in parkirišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

OB087-15-0027 - Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 

Namen in cilj 

V okviru projekta je načrtovana izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož in obnova elektro in strojnih inštalacij v 
celotni dvorani. S projektom bodo zagotovljeni dodatni prostori za potrebe športa in drugih dejavnosti. 

Stanje projekta 

Športna dvorana je premajhna za potrebe kraja in izvajanje vseh aktivnosti. V izdelavi je projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

19029001 - Vrtci 

OB087-07-0082 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za vlaganja v predšolsko vzgojo (obnove, vzdrževanja in vlaganja v 
objekte in opremo). 

Stanje projekta 

Po uveljavitvi proračuna bo na podlagi programa vlaganj podpisana pogodba z javnimi zavodi o sofinanciranju 
vlaganj v posamezne vrtce. 

OB087-14-0047 - Prizidek vrtca v Ivanjkovcih 

Namen in cilj 

V okviru projekta je planirana izgradnja dveh učilnic, dveh igralnic, sanitarnega prostora z umivalnico, skupnega 
prostora z garderobo, prostora za vzgojiteljice, pralnice in ureditev okolice s parkiriščem. Pričetek del je planiran v 
letu 2018, dokončanje del pa v letu 2019. 

Stanje projekta 

V teku je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB087-07-0084 - Investicije in invest. vzdrževanje osnovnih šol 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za obnovo, vzdrževanje in vlaganja v objekte in opremo osnovnih šol. 

Stanje projekta 

Po uveljavitvi proračuna bodo z ravnatelji šol usklajena vlaganja in podpisane pogodbe o sofinanciranju projektov. 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

OB087-07-0088 - Gimnazija Ormož - nabava opreme 

Namen in cilj 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za računalniško opremo in opremo za športno dvorano. 
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Stanje projekta 

Program potrebnih vlaganj je pripravila Gimnazija Ormož. Po sprejetju proračuna bo podpisana pogodba o 
sofinanciranju nabave opreme. 

 

07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB087-08-0014 - Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov 

Namen in cilj 

Sredstva se namenjajo za manjša vzdrževalna dela na javnih objektih, ki so v lasti občine z namenom, da se zaščitijo 
in služijo svojemu namenu. 

Stanje projekta 

Občina je lastnica večih objektov, ki so potrebni rednega in investicijskega vzdrževanja, da se ohranja njihova 
vrednost in uporabnost. 

OB087-15-0004 - Prenova objekta stare Komunale 

Namen in cilj 

Objekt stare komunale se bo uredil za potrebe tržnice, nastanitve (youth hostel) ter prostorov KOŠa (Klub ormoških 
študentov). Po sanaciji objekta se bo s pomočjo predvidenih dejavnosti oživelo center mesta Ormož. Aktivnosti 
bodo namenjene različnim ciljnim skupinam (mladim, starejšim), občanom pa tudi gostom od drugod - 
medgeneracijsko druženje. Objekt bo namenjen tako prodajnim dejavnostim kot tudi za izvedbo različnih prireditev 
in dogodkov. V delu, kjer so predvidene nastanitvene kapacitete, gre za pomemben prispevek k povečevanju števila 
postelj za turistične namene. Objekt pa prav tako nudi prostore KOŠu, kjer bodo potekale različne dejavnosti za 
mlade v okviru večnamenskega prostora. 

Stanje projekta 

V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izvedbo projekta je v postopku 
sprejemanje spremembe lokacijskega načrta za središče mesta Ormož. 

OB087-15-0013 - Vaški dom Pavlovci 

Namen in cilj 

V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega 
vaškega doma v Pavlovcih. Pričetek gradnje je načrtovan v letu 2017 zaključek pa v letu 2019. 

Stanje projekta 

Obstoječi objekt je dotrajan in ni primeren za obnovo in uporabo. 

OB087-16-0002 - Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 

Namen in cilj 

Občina se bo prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Na razpis se 
bo prijavilo sklop sedmih stavb, in sicer: OŠ Kog, OŠ Miklavž, Vrtec Miklavž, OŠ Ivanjkovci, OŠ Ormož, OŠ 
Velika Nedelja in Športna dvorana Velika Nedelja. Cilj projekta je celovita energetska prenova stavb (izvedba 
toplotne izolacije fasade, izvedba izolacije stropov proti neogrevanemu podstrešju, zamenjava stavbnega pohištva, 
vgradnja črpalk z zvezno regulacijo, vgradnja toplotnih črpalk ter kotlov na lesno biomaso za ogrevanje stavb, 
hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, zamenjava razsvetljave z varčnejšo). Po izvedenem projektu se 
pričakuje zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje stroškov za energijo, zmanjšanje emisij CO2 v ozračje, 
zmanjšanje stroškov vzdrževanja in obratovanja ter povečano toplotno ugodje otrok in zaposlenih. 
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Stanje projekta 

Narejeni so vsi razširjeni energetski pregledi za vse objekte, projektna dokumentacija, DIIP in IP dokument, izveden 
je predhodni postopek ugotavljanja primernosti JZP, izveden je javni razpis za izbor izvajalca gradnje in nadzora, 
poleg tega se pripravlja prijava na javni razpis pristojnega ministrstva. 

OB087-16-0003 - Obnova Jeremičevega mlina 

Namen in cilj 

Obnova in s tem zaščita Jeremičevega mlina. 

Stanje projekta 

Poteka obnova dela mlina. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

OB087-08-0037 - Pospeševanje zaposlovanja 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za pospeševanje (samo)zaposlovanja z namenom podpore razvoju malega gospodarstva. Cilj 
je sofinancirati vsaj 14 (samo)zaposlitev. 

Stanje projekta 

Po uveljavitvi proračuna bo objavljen javni razpis, na podlagi katerega bo ob izpolnjevanju pogojev, ki jih 
opredeljuje Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Ormož, možno sofinancirati samozaposlovanje in zaposlovanje. 

OB087-08-0038 - Pospeševanje poklicnega izobraževanja 

Namen in cilj 

Občina Ormož subvencionira delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer 50 % bruto nagrade 
za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski 
postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje vsaj 6ih bruto nagrad vajencev. 

Stanje projekta 

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva z javnim razpisom, kateri bo objavljen po uveljavitvi proračuna. 

OB087-11-0067 - Promocija izdelkov in storitev podjetij 

Namen in cilj 

Cilj ukrepa Promocija izdelkov in storitev podjetja je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in 
razstavah v Sloveniji in v tujini z namenom predstavitve izdelkov in storitev, promoviranja turističnih danosti občine 
ter sklenitve novih poslov. Pogoji za pridobitev sredstev, ki se bodo dodelila na podlagi občinskega javnega razpisa: 
upravičenci so mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so se udeležili sejma ali razstave 
doma ali v tujini, navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Ormož, upoštevajo se le 
računi in pogodbe z datumi, določenimi v javnem razpisu v posameznem proračunskem letu. 

Stanje projekta 

Ukrep je naveden v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Ormož. Sredstva se bodo dodelila na osnovi javnega razpisa. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB087-08-0039 - Nepov. sred - strukturni ukrepi v kmetijstvu 

Namen in cilj 

V okviru te proračunske postavke se bodo dodeljevala sredstva upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno 
kritje upravičenih stroškov za naložbe v živinorejski in rastlinski proizvodnji na kmetijah (nakup kmetijske 
mehanizacije, naprava trajnih nasadov, nakup in oprema rastlinjakov, naprava in adaptacija živinorejskih objektov). 
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Podlaga za dodelitev sredstev je Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Ormož za programsko obdobje 2015-2020. 

Stanje projekta 

Po uveljavitvi proračuna bo objavljen javni razpis za dodelitev sredstev. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB087-08-0040 - Nepov. sred. - razvoj in pril. pod. ob. 

Namen in cilj 

Za naložbe v opremo in adaptacijo prostorov in opreme za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter urejanje 
kmetijskih zemljišč se upravičencem zagotavljajo finančna sredstva na osnovi letnega razpisa in določil Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015 - 2020. 

Stanje projekta 

Po uveljavitvi proračuna bo objavljen javni razpis za dodelitev sredstev. 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB087-08-0047 - Urejanje vodotokov in odv. kanal. 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje urejanja vodotokov in odvodnih kanalov. 

Stanje projekta 

Sredstva se dodeljujejo glede na ugotovljeno stanje potreb po izvedbi del za izboljšanje oz. povečanje pretočnosti 
vodotokov na terenu. 

OB087-10-0024 - Izgradnja namak. sistema IV. faza 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izgradnjo IV. faze namakalnega sistema v skupni površini 238 ha, od 
tega 81 ha na območju Krajevne skupnosti Podgorci (k.o. Cvetkovci) in 157 ha na območju Krajevne skupnosti 
Velika Nedelja (k.o. Trgovišče, Velika Nedelja in Senešci). V sklopu projekta bodo izvedena rekonstrukcijska dela 
na črpališču obstoječega namakalnega sistema, v okviru projekta bo izvedena dodatno novo cevno razvodno 
omrežje v skupni dolžini 3,5 km in izvedeno 80 hidrantnih priključkov. 

Stanje projekta 

V teku je izdelava projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. V zaključni fazi je 
podpisovanje in notarsko overjanje služnostnih pogodb s strani lastnikov zemljišč za uvedbo in uporabo 
namakalnega sistema. 

OB087-16-0150 - Komasacija in agromelioracija - Seneško polje 

Namen in cilj 

Seneško polje obsega kmetijska zemljišča na območju k.o. 323 Senešci, k.o. 330 Trgovišče in k.o. 331 Velika 
Nedelja v skupni površini 99 ha. Na načrtovanem območju komasacije Seneškega polja je trenutno 318 katastrskih 
parcel kar predstavlja veliko razdrobljenost kmetijskih površin s povprečno velikostjo 0,31 ha. Z izvedbo 
komasacije bo prišlo do združitve parcel v večje celote pravilnih oblik s tem bo omogočena racionalna uporaba 
kmetijske mehanizacije in ekonomika kmetijske pridelave. Z izvedbo agromelioracije bo izvedene nova mreža 
poljskih poti v dolžini 3,8 km, prav tako bodo izvedena delna planiranja kmetijskih zemljišč v površini cca. 2,2 ha. 

Stanje projekta 

Izdeluje se projektna dokumentacija za izvedbo agromelioracije na območju komasacije Seneško polje. Upravna 
enota Ormož je izdala odločbo o uvedbi komasacije in agromelioracije na območju Seneškega polja, katera je 
pravnomočna in omogoča nadaljnjo izvedbo postopkov komasacije in agromelioracije. 
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OB087-16-0151 - Komasacija in agromelioracija - Sodinsko polje 

Namen in cilj 

Sodinsko polje obsega kmetijska zemljišča na območju k.o. 323 Senešci, k.o. 330 Trgovišče, k.o. 329 Cvetkovci, 
k.o. 327 Podgorci in k.o. 324 Sodinci v skupni površini 186 ha. Na načrtovanem območju komasacije Sodinskega 
polja je trenutno 636 katastrskih parcel kar predstavlja veliko razdrobljenost kmetijskih površin s povprečno 
velikostjo 0,29 ha. Z izvedbo komasacije bo prišlo do združitve parcel v večje celote pravilnih oblik s tem bo 
omogočena racionalno uporaba kmetijske mehanizacije in ekonomika kmetijske pridelave. Z izvedbo 
agromelioracije bo izvedene nova mreža poljskih poti v dolžini cca. 5 km, prav tako bodo izvedena delna planiranja 
kmetijskih zemljišč v površini cca. 5,3 ha. 

Stanje projekta 

Izdeluje se projektna dokumentacija za izvedbo agromelioracije na območju komasacije Sodinsko polje. Upravna 
enota Ormož je izdala odločbo o uvedbi komasacije in agromelioracije na območju Sodinskega polja, katera je 
pravomočna in omogoča nadaljnjo izvedbo postopkov komasacije in agromelioracije. 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

OB087-08-0041 - Vlaganje v izobraževanje 

Namen in cilj 

Sredstva se zagotavljajo za podporo delovanja javnih služb na področju kmetijstva za prenos sodobnih znanj in 
tehnologij v prakso. Pokrivajo se stroški organizacije in izvedbe izobraževalno strokovnih programov, izvedbe 
demonstracijskih poskusov in izdajanja kmetijskih novic. Podlaga za dodelitev sredstev je Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015-2020. 

Stanje projekta 

Po uveljavitvi proračuna bo objavljen javni razpis za dodelitev sredstev. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB087-07-0347 - Poslovna cona Ormož 

Namen in cilj 

Postopna izgradnja in nadgradnja obstoječe poslovne cone v Ormožu bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti 
gospodarstva in imela ugoden vpliv na zaposlovanje ter s tem na regionalni razvoj. Opremljena cona bo omogočila 
lažjo odločitev podjetij za vstop v poslovno cono. V okviru proračunske postavke so namenjena sredstva za odkup 
zemljišč in druge promocijske aktivnosti. 

Stanje projekta 

Območje obstoječe Poslovne cone Ormož ureja Odlok o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož (Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 19/05 in 10/10), ki v 4. členu predvideva, ob upoštevanju obstoječega stanja, naslednje dejavnosti: 
industrijska proizvodnja, proizvodnja na obrtni ravni, živilsko predelovalna industrija, skladišče vseh vrst blaga, 
trgovina široke potrošnje na drobno in debelo, splošne storitve, avtoport, gostinstvo. V Uradnem vestniku Občine 
Ormož (št. 10, 2010) se je seznam predvidenih in dopustnih dejavnosti dopolnil z naslednjimi dejavnostmi: 
podjetniški inkubator, tehnološki park, sončna elektrarna na objektih, čistilna naprava za odpadni zrak s 
koncentracijo HOS in vključeno oksidacijo. Vzpostavljena sta bila nepremičninska portala, in sicer na nacionalni 
ravni www.InvestSlovenia.org, na regionalni pa www.podravje.eu, ki omogočata brezplačno objavo podatkov o 
poslovni coni ter drugih nepremičninah, zanimivih za potencialne investitorje. 

OB087-16-0138 - Oprostitev komunalnega prispevka 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za oprostitev plačil komunalnega prispevka, kateri na podlagi veljavnih 
predpisov oz. aktov odobri občinski svet. Namen oz. cilj projekta je zagotavljanje pogojev za pospeševanje 
odpiranja novih delovnih mest v občini. Podlaga je Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Ormož. 



 

Stran 174 od 198 

Stanje projekta 

Vsako leto se v proračunu zagotovi določen znesek sredstev za ta namen. Oprostitev plačila pa se dodeli na osnovi 
priglašene državne pomoči po pravilu de minimis. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB087-14-0034 - Kolesarske in sprehajalne poti v KP Jeruzalem 

Namen in cilj 

Kolesarji in turisti so precej pogosti turisti Krajinskega parka Jeruzalem, vendar zanje na ozkih prometnicah na 
vinski cesti ni pravih možnosti za nemoteno in varno rekreacijo. V letu 2017 je načrtovana izdelava projektne 
dokumentacije, začetek izvedbe dela pa v letu 2018 z dokončanjem v letu 2019. 

Stanje projekta 

Do sedaj so bile na območju izvedbe izveden naslednje aktivnosti: delavnice s ciljnimi skupinami z namenom 
umeščanja turistične infrastrukture v prostor, raziskovalni tabor, v okviru katerega so študentje pod mentorstvom 
ene od fakultet raziskovali območje in si tu na osnovi gradiva iz delavnic izdelali konceptulane rešitve, upoštevajoč 
vidike krajine, arhitekture, sociologije, gradbeništva in turizma. 

OB087-16-0133 - Podpora razv. lok. inf. in prog. razv. gosp. (LAS) 

Namen in cilj 

Gre za skupni projekt javnega, zasebnega in prostovoljnega sektorja s področja izgradnje lokalne infrastrukture ter 
podpore razvoju gospodarstva na podeželju. Vključene so številne aktivnosti za povečevanje razvoja in trženja 
turistične ponudbe območja, oblikovanje atraktivnih turističnih produktov, usposabljanje različnih ciljnih skupin, 
izgradnje manjše infrastrukture (avtodom postajališča, glamping, ureditev kopališča) in nabave opreme (lokalna 
tržnica, turistična obvestilna signalizacija). 

Stanje projekta 

Pripravljena je Strategija lokalnega razvoja za LAS UE Ormož. Po objavi javnega razpisa se bodo partnerji lahko 
prijavili s projektnimi predlogi na razpis. 

OB087-16-0134 - Sistem za od. in čišč. odpad. vode za avtodome (LAS) 

Namen in cilj 

Gre za izgradnjo sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome. 

Stanje projekta 

Pripravljena je Strategija lokalnega razvoja za LAS UE Ormož. Po objavi javnega razpisa se bodo lahko partnerji 
prijavili na javni razpis s projektnimi predlogi. 

08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN 
PROSTOR 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB087-07-0001 - Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest in trgov 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za obnovo mestnih ulic in zbirnih mestnih cest in trgov. Cilj projekta je 
zagotoviti večjo varnost udeležencev v prometu. 

Stanje projekta 

Določene ceste oz. ulice v mestu Ormož je potrebno obnoviti oz. preplastiti. 
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OB087-07-0006 - Proj. dok., nadzori in drugi -ceste 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izgradnjo cest, hodnikov 
za pešce in avtobusnih postajališč. 

Stanje projekta 

Dela bodo oddana po potrebi po sprejetju proračuna. 

OB087-07-0010 - Modernizacija lokalnih cest 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za preplastitev manjših odsekov lokalnih cest, kjer je to najbolj potrebno. 

Stanje projekta 

Po končani zimski sezoni se bo pristopilo k pregledu cest in pripravi ustreznega programa in izboru izvajalca za 
realizacijo načrtovanih del. 

OB087-09-0013 - Sanacije javnih poti 

Namen in cilj 

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za večja investicijska vzdrževalna dela, ki se ne morejo 
opravljati v sklopu rednega vzdrževanja javnih poti. 

Stanje projekta 

Po zimski sezoni bo opravljen pregled javnih poti ter na podlagi tega v okviru razpoložljivih sredstev pripravljen 
program sanacije le-teh. 

OB087-12-0033 - Izgr. hod. za pešce ob regio. C. R1 230 Pavlovci 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo hodnika za pešce ob 
regionalni cesti R1 230 v Pavlovcih. Namen projekta je zagotoviti večjo varnost udeležencev v prometu. 

Stanje projekta 

Izdelana ocena vrednosti izdelava projektne dokumentacije. 

OB087-16-0011 - Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu 

Namen in cilj 

Ureditev nivojske izravnave ceste s trgom tako da nastane enovit prostor trga in vzpostavitev umirjenega 
prometnega režima z namenom oživitve mestnega jedra. 

Stanje projekta 

Izvedena arhitekturna delavnica. V teku je izdelava projektne delavnice. 

OB087-16-0015 - Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 

Namen in cilj 

Namen projekta je, da se na demografsko ogroženem področju lokalne skupnosti občine Ormož omogoči 
kvalitetnejši in boljši dostop prebivalcev do svojih prebivališč ter s tem zagotovi osnovne infrastrukturne pogoje za 
ohranitev poseljenosti. Poleg tega pa se želi s predlagano investicijo posredno vzpodbuditi tudi razvoj malega 
gospodarstva in turizma. Hkrati pa bo modernizacija obravnavane ceste pozitivno vplivala na okolje, saj lahko 
pričakujemo znižanje ravni hrupa in zmanjšanje emisij zaradi bolj tekočega odvijanja prometa po moderniziranem 
cestišču, povečala pa se bo tudi prometna varnost. Nenazadnje pa so namen investicije tudi pričakovani nižji stroški 
vzdrževanja obravnavanih javnih poti, saj je vzdrževanje asfaltnih cest cenejše in lažje od makadamskih. Cilji 
investicije so: ureditev, dograditve, razširitve in izravnave tamponskega ustroja vozišča na mestih, kjer bo to 
potrebno, priprava podlage in izvedba asfaltne prevleke makadamskega cestišča obravnavanih cestnih odsekov v 
skupni dolžini 11.477 m in širine glede na naravne ovire in na količine prometa cestnega odseka, izvedba 
preplastitve dotrajanega asfalta, ureditev bankin, utrditev dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih muld, 
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jarkov in odvodnjavanja, kjer se bo za to pojavila potreba in ureditev cestne signalizacije na mestih, kjer bo to 
potrebno. 

Stanje projekta 

Obravnavani odseki so danes večinoma še vedno v slabem makadamskem ali asfaltnem stanju, na veliko mestih pa 
so se že pojavile tudi udarne jame. Prav tako so že dotrajane tudi bankine, odvodnjavanje pa v močnih nalivih več v 
popolnosti ne opravlja svoje funkcije, tako da je moč po nalivih zaslediti na cestišču prod in drugo nesnago. 
Problemi se pojavljajo tudi v zimskem času oz. v času snežnih padavin. Ker je cestišče že dotrajano in še za povrh 
makadamsko, na mestih pa tudi zoženo, snežni plug ne more v celoti očistiti cestne površine, zato se na 
izpostavljenih mestih pojavljajo zasneženi deli, ki pa so ob temperaturah nižjih od 0C potem zelo nevarni za promet, 
zlasti na ozkih nepreglednih klancih. 

OB087-16-0137 - Hodnik za pešce in javna razsvetljava Podgorci 

Namen in cilj 

Pripravlja se projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacijskega omrežja za del naselja v Podgorci in Osluševci 
zato se je pristopilo k izdelavi potrebne dokumentacije za izgradnjo hodnika nad predvidenim kanalizacijskim 
omrežjem, saj je to predvideno v cestnem svetu lokalnih občinskih cest LC 302011 odsek G1-2 Podgorci in LC 
076031 odsek Sodinci - Bresnica - Lasigovci. Na odseku Podgorci Osluševci je predvideva gradnja hodnik za pešce 
in kolesarje in na odseku Podgorci smer Bresnica je predvidena gradnja hodnika za pešce do hišne številke Podgorci 
59 B. Skupna dolžina je ocenjena na približno 1900m. Predvidena je izdelava dokumentacije za izvedbo javne 
razsvetljave ob hodniku. Osnovni dolgoročni cilj investicije je zavarovati najbolj občutljive udeležence (pešce in 
kolesarje) v prometu. 

Stanje projekta 

Trenutno poteka usklajevanje pri določanju tipskega profila ceste in hodnika. Izdano je bilo naročilo za izdelavo PZI 
dokumentacije za gradbeni del. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB087-07-0095 - Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in obnovo sistema javne razsvetljave (svetilke) z 
namenom zmanjšati porabo električne energije. 

Stanje projekta 

Določeni deli javne razsvetljave so potrebni obnove. 

OB087-09-0046 - Optimizacija javne razsvetljave 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za zmanjšanje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave. 

Stanje projekta 

Občina je pričela z optimizacijo v letu 2010. Vsako leto se obnovi del javne razsvetljave. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB087-07-0100 - Čiščenje odpadnih voda - investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

Posodobitev čistilnih naprav po programu, ki ga pripravi koncesionar. Čistilne naprave morajo biti ustrezno 
vzdrževane, da dosegajo zahtevane z zakonodajo določene izpuste. 

Stanje projekta 

Obstoječa čistilna naprava Ormož in druge čistilne naprave so potrebne vsakoletnega vzdrževanja in posodobitve. 
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OB087-07-0101 - Odvajanje odpadnih voda- investicijsko vzdr. 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja, po programu, ki ga pripravi koncesionar. 

Stanje projekta 

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je potrebno zaradi dotrajanosti redno vzdrževati in obnavljati. 

OB087-07-0104 - Projek. dok., nadz. in drugi izdatki-kanalizacije 

Namen in cilj 

Zagotoviti sredstva za projektiranje komunalne infrastrukture, katera se bo gradila v prihodnjih letih v primerih ko 
sredstva za ta namen niso planirana v sklopu posameznih projektov. 

Stanje projekta 

Ocena stroškov. 

OB087-09-0052 - Subvenc. cene - odvajanje odpadnih voda 

Namen in cilj 

Subvencioniranje cene omrežnine za odvajanje odpadnih vod. 

Stanje projekta 

Subvencija cene odvajanja odpadnih vod je bila izvedena v skladu z novo zakonodajo in spremembami cen 
komunalnih storitev. 

OB087-09-0053 - Subvenc. cene - čistilne naprave 

Namen in cilj 

Subvencioniranje cene omrežnine čiščenja odpadnih voda. 

Stanje projekta 

Subvencija cene čiščenja odvajanja vod je izvedena v skladu z novo zakonodajo in spremembami cen komunalnih 
storitev. 

OB087-11-0006 - Rekonstrukcija in nadgradnja ČN Ormož 

Namen in cilj 

Predmet nameravane in obravnavane investicije je Rekonstrukcija in nadgradnja oz. razširitev kapacitete že 
obstoječe biološke čistilne naprave Ormož na 8000 PE. Le-ta pokriva sledeče aglomeracije : 197: Ormož, Hardek, 
naselji Ormož in Hardek, 186: Lenta, območje Lenta, 222: Ormož Dolga Lesa, območje Dolge Lese. Obstoječa ČN 
Ormož je namreč preobremenjena in nekateri parametri več ne dosegajo zakonsko predpisanih mejnih vrednosti, 
zato je potrebna nadgradnja in rekonstrukcija obstoječe ČN Ormož. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bila pridobljeno gradbeno dovoljenje, v letu 2015 je bila izdelana PZI dokumentacija za projekt 
Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož. V letu 2017 se bo pristopilo k izdelavi investicijske 
dokumentacije in pogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor za pridobitev kohezijskih sredstev v obdobju 2014-
2020. 

OB087-14-0001 - Izgradnja kanalizacije Podgorci-V. Nedelja etapa 3 

Namen in cilj 

Priprava projektne dokumentacije za del naselja v Podgorci in Osluševci, ki je strnjen in bo priključen na obstoječ 
kanalizacijski sistem Podgorci-Velika Nedelja in obstoječo čistilno napravo Sodinci 1000 PE. Predviden potek 
kanalizacije poteka vzdolž naselja oz. vzdolž obravnavnih zaselkov ob lokalnih cestah. Predvidena kanalizacija je 
razdeljena na 3 območja: Območje 1; Podgorci Osluševci , Območje 2; Podgorci I , Območje 3; Podgorci II . Po 
izdelani PGD dokumentaciji se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. Vzporedno z navedenim projektom se na odseku 
Podgorci Osluševci predvideva gradnja hodnik za pešce in kolesarje in na odseku Podgorci 1 na odseku (Podgorci-
Bresnica) predvideva gradnja hodnika za pešce do hišne številke Podgorci 59 B. Osnovni dolgoročni cilj investicije 



 

Stran 178 od 198 

je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načel in v skladu s stanjem tehnike in stroke na območju 
naselij Podgorci - del in Osluševci - del. 

Stanje projekta 

Trenutno je izdelana IDZ dokumentacija. V pripravi je PGD/PZI dokumentacija in pridobivanje razpolagalnih 
pravic. 

OB087-14-0028 - Subv. malih ČN in hišnih črpališč 

Namen in cilj 

Občina Ormož skladno z zakonskimi zahtevami in finančnimi možnostmi gradi infrastrukturo javne kanalizacije v 
bolj poseljenih območjih in aglomeracijah občine. Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015), ki zavezuje lastnike hiš, da 
se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na javno kanalizacijsko omrežje. Če nimajo možnosti priključitve na 
kanalizacijsko omrežje, morajo lastniki stavb postopno opustiti greznice in zgraditi male čistilne naprave oziroma 
nepretočne greznice. V ta namen bo sprejet Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Ormož, ki bo vzpodbudil občane k vgradnji MKČN za obstoječe eno in 
večstanovanjske stavbe na redko poseljenih območjih in območjih, kjer Občina kratkoročno ne bo vlagala v 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Subvencije bodo omilile neenakopraven položaj med občani, ki imajo 
možnost priklopa na javno kanalizacijsko omrežje pod pogoji subvencioniranja hišnih priključkov s strani Občine 
Ormož ter občani, ki te možnosti nimajo oziroma je v nekem doglednem obdobju še ne bodo imeli. 

Stanje projekta 

Priprava Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine 
Ormož. 

OB087-14-0036 - Kanal. V.Nedelja-Drakšl-Senešci 

Namen in cilj 

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja (aglomeracija ID 129) za potrebe naseljih Velika Nedelja, Drakšl, 
in Senešcev. Na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo bo priključenih približno 120 objektov. Projektirano 
kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno 
napravo Velika Nedelja 1400 PE. Projekt izgradnje kanalizacije naselja Velika Nedelja, Drakšl in Senešci 
predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 3.600 m gravitacijske kanalizacije in 1.150 m tlačne kanalizacije ter 4 
črpališča odpadne vode. 

Stanje projekta 

Izdelana je idejna zasnova. V izdelavi je projektna dokumentacija PGD/PZI za kanalizacijo dele naselja Velika 
Nedelja, Drakšl in Senešci. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB087-07-0111 - Planska in urbanistična dokumentacija 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in spremembe 
programa opremljanja stavbnih zemljišč. 

Stanje projekta 

V okviru projekta so pridobljene informativne ponudbe za izdelavo aktov. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB087-07-0113 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnega omrežja, po programu, ki ga pripravi koncesionar. S staranjem 
sistema prihaja do vedno večjega števila okvar. Z vlaganji se predvsem zmanjšajo vodne izgube in stroški 
distribucije vode. 
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Stanje projekta 

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi dotrajanosti redno vzdrževati in obnavljati. 

OB087-14-0002 - Osk. s pit. vodo v por. D. (2014-2020)-orm.obm. 

Namen in cilj 

V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni 
naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), Godeninci-
Vodranci, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž 
(do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-
Wienerberger, Letna-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), 
Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika 
Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane 
cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana 
Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, 
rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, 
rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve 
na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi 
gradnja nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih 
prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 km. 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelava projektne 
dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V letu 2015 se je 
pričelo z izdelavo IDZ/PGD/PZI dokumentacije in pridobivanjem razpolagalnih pravic. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB087-07-0325 - Letno kopališče 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za vzdrževalna dala, ki jih je potrebno opraviti pred odprtjem letnega 
kopališča. 

Stanje projekta 

Objekt je potreben zaradi njegove starosti vsako leto obnavljati. 

OB087-11-0070 - Otroška igrišča 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za postavitev novih igral. 

Stanje projekta 

V Občini Ormožu je več otroških igrišč z igrali, ki jih je potrebno obnoviti ali zamenjati z novimi. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB087-07-0119 - Odkup zemljišč za kom. infr. in druge investicije 

Namen in cilj 

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru 
uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve 
občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča 
so definirana s parc. štev. in katastrsko občino. Sredstva se zagotavljajo za odkupe zemljišč, cenitve in notarske 
storitve povezane z odkupi. 

Stanje projekta 

Predvideni odkupi zemljišč so zajeti v Letnem programu pridobivanja nepremičnin, ki ga sprejme občinski svet ob 
sprejemanju proračuna. 
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23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB087-07-0120 - Geološke raziskave 

Namen in cilj 

V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva za geološke raziskave in izdelavo poročil o plazovih. 

Stanje projekta 

Na področju občine se vsako leto pojavi več plazov, ki jih je potrebno sanirati. Pred sanacijo je potrebno izdelati 
geološke raziskave. 

 

09 - MEDOBČINSKA UPRAVA 

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

OB087-08-0036 - Računalniška, prog. in dru. oprema - MU 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licenc Microsoft. 

Stanje projekta 

Po potrebi se zamenja računalniška oprema in poravnajo pogodbene obveznosti za programsko opremo Microsoft. 

 

11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB087-12-0016 - Materialni stroški - KS Ivanjkovci 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za adaptacijo prostorov krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Prostori krajevne skupnosti so dotrajani, zato jih je potrebno obnoviti. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB087-09-0045 - Kulturna dvorana - KS Ivanjkovci 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za ureditev prostorov. Predvideno je beljenje kulturne dvorane in 
spremljajočih prostorov. 

Stanje projekta 

Kulturno dvorano in spremljajoče prostore je potrebno v celoti prebeliti. 

18059001 - Programi športa 

OB087-12-0018 - Športni objekti - KS Ivanjkovci 

Namen in cilj 

V okviru projekta se planira nakup in postavitev sanitarnega kontejnerja za potrebe športnih objektov. 
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Stanje projekta 

Športno igrišče je brez potrebnih sanitarnih prostorov. 

12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB087-16-0132 - Pokopališče - KS Kog 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za zamenjavo robnikov in preplastitev poti na pokopališču z asfaltom. 

Stanje projekta 

Pot je dotrajana in poškodovana. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB087-12-0029 - Kulturne dvorane in domovi - KS Kog 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup opreme v kulturnem domu. 

Stanje projekta 

V kulturnem domu je nekaj opreme stare in dotrajane, zato jo je potrebno zamenjati. 

 

13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU 

18059001 - Programi športa 

OB087-16-0073 - Športni objekti- KS Miklavž pri Ormož 

Namen in cilj 

Na postavki je v letu 2017 predvidena priprava zemljišča za parkirišče pri igrišču, v letu 2018 pa izgradnja le-tega. 

Stanje projekta 

Pri igrišču ni prostora za parkiranje avtomobilov za uporabnike igrišča. 

 

14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB087-14-0012 - Kulturne dvorane in domovi - Ormož 

Namen in cilj 

V okviru projekta so za leto 2017 planirana sredstva za obnovo in adaptacijo kulturnih dvoran. V kulturni dvorani v 
Ormožu je predviden oplesk velike dvorane in oplesk vsega lesa ter sanacija stene v mali dvorani. V ostalih 
domovih pa je predvidena zamenajva keramike in nakup ograje za igrišče v Litmerku. V letu 2018 pa je predvieden 
nakup akustične opreme v Domu kulture Ormož. 

Stanje projekta 

Nekatere kulturne dvorane in domovi so v slabem stanju, zato so sredstva predvidena za adaptacije in zamenjave 
dotrajanega. 

 



 

Stran 182 od 198 

15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB087-14-0007 - Pokopališče Podgorci 

Namen in cilj 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za razširitev prostora na pokopališču v Podgorcih. Sredstva bodo 
namenjena za odmero in pripravo zemljišča. 

Stanje projekta 

Na pokopališču zmanjkuje prostora za grobove, zato ga je potrebno razširiti. 

18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB087-14-0041 - Mrliška vežica Velika Nedelja 

Namen in cilj 

V okviru projekta so predvidena sredstva za zasteklitev mrliške veže. 

Stanje projekta 

Pri veži je potrebna zasteklitev zunanjih prostorov. 

18059001 - Programi športa 

20 - OU - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z 
OBČINSKIM PREMOŽENJEM 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB087-15-0033 - Nakup delovnih strojev in opreme 

Namen in cilj 

Nakup traktorja in prikolice ter opreme potrebne za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem.. 

Stanje projekta 

Pridobljene okvirne ponudbe in podatki o vrednosti opreme, ki je predvidena za nakup. 
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Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), drugega odstavka 6. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine 
Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na svoji 18. redni seji, dne 
19.12.2016 sprejel 
 
 

SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM   
PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se določi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 
2018. 
 
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) letni načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne 
skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, 
torej na predlog župana.  
 
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/2016) se postopek 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti lahko izvede, če je 
nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
 

2. člen 
 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2018 iz 1. člena tega 
sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 164.880 EUR. 
 
Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine: 
 
Tabela A – Načrt razpolaganja z zemljišči: 
  
upravljavec šifra k.o. 

 
parc.št. velikost v 

m2 
solast. 
delež 

razpolaganje okvirna vrednost 
v EUR 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/34 977 1/1 prodaja 29.310 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/35 984 1/1 prodaja 29.520 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/36 909 1/1 prodaja 27.270 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/37 826 1/1 prodaja 24.780 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/38 865 1/1 prodaja 25.950 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/39 935 1/1 prodaja 28.050 

SKUPAJ:      164.880 
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3.  člen 
 

Posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 201, se 
lahko nadaljujejo v letu 2018. 

4. člen 
 

Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v predmetnem Letnem načrtu razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2018, znaša največ 32.976 EUR. 

 
5. člen 

 
Ta sklep velja s 01.01.2018. 
 
 
Številka: 478-144/2016 01\29 
Ormož, dne 19.12.2016                                                      
           Alojz SOK, dr.vet.med.  
                                                        ŽUPAN    
 
 
 
 
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), drugega odstavka 6. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine 
Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na svoji 18. redni seji, dne 
19.12.2016 sprejel 
 
 

SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM   
PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se določi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 
2018. 
 
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) letni načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne 
skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, 
torej na predlog župana.  
 
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/2016) se postopek 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti lahko izvede, če je 
nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
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2. člen 
 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2018 iz 1. člena tega 
sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 164.880 EUR. 
 
Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine: 
 
Tabela A – Načrt razpolaganja z zemljišči: 
  
upravljavec šifra k.o. 

 
parc.št. velikost v 

m2 
solast. 
delež 

razpolaganje okvirna vrednost 
v EUR 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/34 977 1/1 prodaja 29.310 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/35 984 1/1 prodaja 29.520 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/36 909 1/1 prodaja 27.270 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/37 826 1/1 prodaja 24.780 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/38 865 1/1 prodaja 25.950 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/39 935 1/1 prodaja 28.050 

SKUPAJ:      164.880 
 

3.  člen 
 

Posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 201, se 
lahko nadaljujejo v letu 2018. 

4. člen 
 

Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v predmetnem Letnem načrtu razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2018, znaša največ 32.976 EUR. 

 
5. člen 

 
Ta sklep velja s 01.01.2018. 
 
 
Številka: 478-144/2016 01\29 
Ormož, dne 19.12.2016                                                      
           Alojz SOK, dr.vet.med.  
                                                        ŽUPAN        
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OBČINA ORMOŽ          

Štev. 1000-2/2016 07/9 
Ormož, 19.12.2016 
 
Župan Občine Ormož v skladu s prvim odstavkom 43. člena in 45. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –uradno prečiščeno besedilo in 65/08) podaja 
 

KADROVSKI NAČRT  
OBČINE ORMOŽ ZA LETI 2018 in 2019 

 
Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni 
list RS, št. 63/07 –uradno prečiščeno besedilo in 65/08) predloži občinskemu svetu tudi predlog 
kadrovskega načrta.  
 
V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih 
načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), ki se smiselno lahko uporabi za pripravo 
in predložitev kadrovskega načrta za uporabnike občinskega proračuna, se navede število 
zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz 
kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve 
proračunski leti. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni 
poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena 
Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po 
delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje 
dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene 
delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. 
 
Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število 
zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Pristojni organ 
(župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60. dneh po sprejetju proračuna ali njegovih 
sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku 
njegovega sprejemanja. 
 
Med proračunskim letom se v skladu s 45. členom Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrt 
lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče 
opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove 
zaposlitve. 
 
 -pravne podlage: 

• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 
65/08), 

• Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list 
RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), 

• Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož (Uradni vestnik 
Občine Ormož, št. 15/99, 10/07, 21/07 in 1/16), 

• Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 13/07, 12/08,19/08, 
21/08 – popr. in 8/11), 

• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, št. 100-00035/2008 0007 9 z dne 
24.7.2008, 25.2.2009, 23.4.2009, 22.8.2011, 1.3.2012, 19.10.2012, 24.4.2014, 20.1.2016 in 
8.6.2016 in 



 

Stran 187 od 198 

• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni Občinski upravi »Medobčinska uprava 
občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, št. 007-00029/2008  07/9 z dne 
26.11.2008, 15.9.2009, 16.8.2013, 22.7.2014 in 10.9.2015. 

 
 

OBČINSKA UPRAVA 
 

-predlog kadrovskega načrta za leto 2018/2019: 

 
Na podlagi kadrovskega načrta za leto 2017/2018 se predvideva na dan 31. dec. 2017 dovoljeno 
število zaposlenih 25, dejansko število zaposlenih pa 24. Vse zaposlitve, bodo zaposlitve za 
nedoločen čas. V letu 2017 se bosta na novo izvedli dve zaposlitvi na Oddelku za upravljanje z 
občinskim premoženjem, premestitev ali nadomestna zaposlitev v Uradu župana zaradi upokojitve 
oziroma premestitev ali nadomestna zaposlitev na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne 
zadeve zaradi upokojitve. Predlog kadrovskega načrta dopušča možnost zaposlitve enega javnega 
uslužbenca v Uradu župana. 
 
V letih 2018 in 2019 bo občina omogočila opravljanje obvezne delovne prakse kakšnemu 
dijaku/inji oziroma študentu/ki, našim občanom, ki je zanje pogoj za napredovanje v višji letnik, 
zelo pa so za tako obliko sodelovanja in pomoči zainteresirane tudi srednje šole in fakultete. Le te 
sprejemamo na podlagi podanih vlog. 
 
V času poletnih dopustov zaposlenih, bomo v skladu z možnostmi, nudili možnost opravljanja 
počitniškega dela kakšnemu študentu/ ki oz. dijaku/inji, preko študentskega servisa. 
 
Zaposlitev pripravnika se za leto 2018 ne predvideva. 
 
Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju 
 
Organi za katere velja 
predlog kadrovskega 
načrta 

Štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2017 

Dovoljeno štev. 
zaposlenih dan 31. 

dec. 2017 iz 
kadrovska načrta   

Predlog dovoljenega 
štev. zaposlenih na 
dan 31. dec. 2018 

Predlog 
dovoljenega 

štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2019 
1 2 3 4 5 

S K U P A J 1 1 1 1 

Funkcionarji občin 
(župan) 

1 1 1 1 

 
 
Organi za katere velja 
predlog kadrovskega 
načrta 

Štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2017 

Dovoljeno štev. 
zaposlenih dan 31. 

dec. 2017 iz 
kadrovska načrta   

Predlog dovoljenega 
štev. zaposlenih na 
dan 31. dec. 2018 

Predlog 
dovoljenega 

štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2019 
1 2 3 4 5 

S K U P A J 24 25 25 25 

Občinska uprava 20 21 21 21 

Urad župana 2 3 3 3 

Direktorica občinske uprave 1 1 1 1 

Občinska uprava- poslovni 
sekretar 

1 1 1 1 

Oddelek za družbene 4 4 4 4 
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dejavnosti in splošne zadeve 

Oddelek za gospodarske 
dejavnosti 

4 4 4 4 

Oddelek za finance  4 4 4 4 

Oddelek za upravljanjem z 
občinskim premoženjem  

4 4 4 4 

Ožji deli lokalne skupnosti 4 4 4 4 

Krajevna skupnost 
Ivanjkovci 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Krajevna skupnost Kog 0,5 0,5 0,5 0,5 

Krajevna skupnost Miklavž 
pri Ormožu 

1 1 1 1 

Krajevna skupnost Ormož 1 1 1 1 

Krajevna skupnost Podgorci 0,5 0,5 0,5 0,5 

Krajevna skupnost Velika 
Nedelja 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 
Organi za katere velja 
predlog kadrovskega 
načrta 

Štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2017 

Dovoljeno štev. 
zaposlenih dan 31. 

dec. 2017 iz 
kadrovska načrta   

Predlog dovoljenega 
štev. zaposlenih na 
dan 31. dec. 2018 

Predlog 
dovoljenega 

štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2019 
1 2 3 4 5 

S K U P A J 0 0 0 0 

Pripravniki za določen čas 0 0 0 0 

 
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 

 
-predlog kadrovskega načrta za leto 2018/2019: 

 

Skupna občinska uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin 
ustanoviteljic na področju inšpekcije: naloge občinske inšpekcije in službe nadzora občinskih cest 
in na področju urejanja prostora: strokovne naloge na področjih urejanja prostora, strokovne naloge 
na področju zagotavljanja in izvajanja gospodarskih javnih služb,  pripravlja projekte, vodi 
investicije in opravlja nadzor nad investicijami. 
 
V skupni občinski upravi se opravljajo naloge v obsegu 6 zaposlenih, vsi so zaposleni za nedoločen 
čas. V letu 2018 bo v skupni občinski upravi število zaposlenih ostalo enako, prav tako se ne 
predvideva nobena sprememba števila zaposlenih za leto 2019. 
 
Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju 
 
 
Organi za katere velja 
predlog kadrovskega 
načrta 

Štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2017 

Dovoljeno štev. 
zaposlenih dan 31. 

dec. 2017 iz 
kadrovska načrta   

Predlog dovoljenega 
štev. zaposlenih na 
dan 31. dec. 2018 

Predlog 
dovoljenega 

štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2019 
1 2 3 4 5 

S K U P A J 6 6 6 6 

Skupna Občinska uprava 6 6 6 6 
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V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,  št. 63/07- uradno prečiščeno 
besedilo ZLS in št. 65/08) je bil predlog Kadrovskega načrta Občine Ormož za leti 2018 in 2019 
posredovan Organizaciji sindikata Občinske uprave Ormož, izvršilnemu odboru, da oblikuje svoje 
mnenje, ki pa do določenega roka svojega mnenja ni podal.  
 

  ALOJZ SOK, dr.vet.med. 
 ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
 
 
 
 

KADROVSKI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN V SPODNJEM 
PODRAVJU ZA LETO 2018 in 2019   

    

 

Dejansko stanje 
zaposlenosti na 
dan 12. 10. 
2016 

Dovoljeno 
število 

zaposlenih na 
dan 31. 

december iz 
kadrovskega 
načrta za tekoče 

leto 
(2017) 

Predlog 
dovoljenega 
števila zaposlenih 
na dan 31. 
december prvega 
naslednjega 
proračunskega 
leta (2018) 

  Predlog    
  dovoljenega   
  števila  
  zaposlenih na  
  dan 31.  
  december  
  drugega  
  naslednjega  
  proračunskega  
  leta (2019)   

I. FUNKCIONARJI      

 0 0 0 0   

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS      

 1  1 1 1   

III. ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS     

 35 35 35 35   

IV. PRIPRAVNIKI     

 0  2 2 2   
      

SKUPAJ 36  38 38 38   

 
 
 
O b r a z l o ž i t e v 

 
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s 
kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S 
kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih 
uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika 
občinskega proračuna ob pripravi proračuna.  
 
Kadrovski načrt za leti 2018 in 2019 predvideva zaposlitev enakega števila javnih uslužbencev za določen in 
nedoločen čas ter pripravnikov, kot v letu 2017. 
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V posameznem koledarskem letu bomo omogočili obvezno prakso oz. opravljanje študentskega dela več 
dijakom oz. študentom. 
 
Ptuj, 12. 10. 2016 

 
 

                                                                                               
Alenka KORPAR, 

direktorica Skupne občinske uprave 
občin v Spodnjem Podravju 

 
 
 
 

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE 
AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2018 

 
I. UVOD 
 
Javna razvojna agencija Občine Ormož ( v nadaljevanju JARA) je bila ustanovljena  na podlagi  3. 
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 
8/96, 36/00) in Odlokov Občine Ormož, ki so bili  objavljeni v: 

• Uradnem vestniku Občine Ormož  št. 8/2002 z dne 22. 7. 2002, 
• Uradnem vestniku Občine Ormož  št. 14/2006, 
• Uradnem vestnik Občine Ormož  št.12/I 2007 (prečiščeno  besedilo Odloka o ustanovitvi 

Javne razvojne agencije Občine Ormož in v  
• Uradnem vestniku Občine Ormož  št.10/2011.  

Cilj ustanovitve JARE je bil v opravljanju strokovnih, razvojnih in tekočih nalog s področja 
pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občine. Zaradi 
razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi regionalnih in skupnih 
razvojnih programov. Z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom razvojnih programov 
in projektov ter angažiranjem optimalnih dodatnih virov želi prispevati k hitrejšemu razvoju občine. 
 
 
II. VIZIJA RAZVOJA 
 
JARA namerava postati v svojem okolju prijazna in koristna ustanova, ki bo s spodbujanjem, 
usmerjanjem in povezovanjem poslovnega in tehnološkega razvoja prispevala k višji ravni življenja 
vseh ljudi v občini. 
 
 
III. POSLANSTVO IN TEMELJNI SMOTRI RAZVOJNE AGENCIJE 
 
S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju 
območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Poslanstvo agencije bi lahko 
opredelili z naslednjimi usmeritvami in smotri: 

• povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja.  
• vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, 
• izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,  
• vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike,  
• strokovna pomoč občini. 
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IV. STRATEGIJA 
 
 
Strategija  Jare temelji na povezovanju in organiziranju lokalnih deležnikov razvoja, pripravi, 
izvajanju in spremljanju, ter pomoči pri pridobivanju finančnih sredstev za sofinancirane njihovega 
izvajanja. 
 
V. VREDNOTE 
 
Temeljna vrednota delovanja javne agencije je poslovna odličnost in poslovanje z najvišjimi 
pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje partnerje in stranke ter se hitro odzivamo na njihova 
pričakovanja. Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj v prijetnem in 
stimulativnem delovnem okolju. 

 
VI. OKVIRNI PROGRAM DELOVANJA JARE ZA LETO 2018 
 
 

1. Strokovna gradiva za potrebe občine: 
 

• priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte lokalnega, 
regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, 

• sodelovanje v pripravi turističnih dogodkov občine Ormož, 
• priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož, 
• priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine, 
• priprava razpisov za spodbujanje razvoja podjetništva, turizma in kmetijske dejavnosti na 

področju UE Ormož, 
• upravljanje Lokalne akcijske skupine UE Ormož. 

 
2. Podpora regionalnemu razvoju 

 
• .priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa, 
• priprava dogovorov za razvoj regije, 
• izvajanje regijskih projektov, 
• sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih 

razvojnih partnerstev, 
• udeležba v projektih sodelovanje  lokalnih akcijih skupin: skupaj z ostalimi LAS-i na 

področju Podravja nameravamo kandidirati na javnem razpisu MKGP z projektom 
»Pospeševanje samooskrbe na področju Podravja«,   

• obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v 
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 

• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter  
• druge naloge na področju regionalnega razvoja, 

 
3. Področje podjetništva in obrti 

 
• Informiranje in svetovanje o podjetništvu, 
• podpora Mrežnemu podjetniškemu inkubatorju Ormož d.o.o.,  
• priprava poslovnih načrtov, 
• priprava zahtevkov za refundiranje stroškov promocije in izobraževanja na področju 

vinarstva in vinogradništva, 
• izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru, 
• izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji, 
• organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja, 
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3. Dejavnost Tic-a Ormož: 
 

Spodbujanje in povezovanje turističnih akterjev občine Ormož, 
implementacija projekta TOS,   
širitev prodajnega sortimenta Tic-a, 
izobraževanje novih lokalnih turističnih vodnikov  in dodatno izobraževanje novih in že 

obstoječih vodnikov na področju vinske senzorike in sommelierstva, 
organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov, 
zbiranje informacij za objavo v koledarju prireditev v Ormoških novicah ter objava na različnih 

portalih, 
skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu 

Slovenske turistične organizacije, 
skrbništvo za spletne strani www.ormoz.net in www.martinovanje.si ter strani TIC ORMOŽ na 

socialnem omrežju Facebook 
sodelovanje pri raziskavi: Indeks turističnega zaupanja, ki ga izvaja Inštitut za turizem 

Ekonomske fakultete (ITEF) 
spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in 

Sveti Tomaž, 
izdelava promocijskih materialov in spletnega portala, 
sodelovanje z Turističnimi društvi in turističnimi ponudniki v UE Ormož, 
sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji. 
organiziranje Pustnega karnevala, sodelovanje pri Martinovanju, vodenje odbora in izvedba 

Festivala Ormoško poletje, 

razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije. 
sodelovanje pri projektih ostalih razvojnih agencij (PORA, PRA, BISTRA....). 
sodelovanje na izobraževalnih delavnicah, posvetih ki se izvajajo preko projektov 

 
4. Čezmejni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer, 

PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, Društvo Hortus Croatiae): Mednarodno 
ocenjevanje vin Šipon/pušipel/furmint 2018, Naj špricar 2018, projekti Interreg 2014-2020,.. 
 

VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2018 
 
Finančni načrt Jare temelji na usmeritvami ZUJF-a, Navodila o pripravi finančnih načrtov   
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in na  upoštevanju proračunskih načel 
občin, ki sofinancirajo Jaro. Finančni načrt Jare je odraz predvidenega programa delovanja Javne 
razvojne agencije v letu 2018, v katerega je vključeno tudi delo Tic-a.  
 
Zaradi izvajanja dodatnih nalog Jare kot vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine UE Ormož je 
potrebno zagotoviti na Jari 2 polni delovni moči. Za rešitev tega problema je planirana zaposlitev 
dodatnega delavca, ki bi opravljal 4 ure na Jari in 4 ure na Ticu. Ta varianta je  upoštevana tudi v 
spodnji preglednici. Obstaja pa tudi možnost, da se direktor Jare zaposli za polni delovni čas na 
Jari in opravlja vodenje MPI na podlagi pogodbe. Ta varianta bi bila zlasti aktualna v primeru, da bi 
MPI Ormož ostal brez poslovnih prostorov in bi moral končati s svojim delovanjem. Ta  varianta je 
možna v kolikor bi novi lastnik zgradbe »staro sodišče« odpovedal MPI Ormož najemni odnos. 
Prva licitacija premoženja IGD Holermuos v stečaju se namreč pričakuje že v začetku leta 2017. V 
kolikor na prvi licitaciji ne bi bilo kupca, je možna naslednja licitacija po znižani ceni že v roku 6 
mesecev. Pri stroških dela smo upoštevali tudi, da bosta na Tic-u Ormož v mesecu oktobru 2017 
zaposleni 2 delavki (vrnitev Mojce Gorjak s porodniškega dopusta in predaja poslov s strani 
začasno zaposlene delavke) in napredovanje Borisa Zadravca iz 34. v 35. plačni razred (april 
2017). 
 
V nadaljevanju podajam preglednico prihodkov in odhodkov: 
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Preglednica 1: Finančni načrt Jare za leto 2018. 

Zap. št. Naziv 

Ocena 
Realiz. 

plan plan plan Indeks 

2016 2016 2017 2018 P 2018/P17 

  A. PRIHODKI 146.549 152.949 146.584 166.584 113,6 

A 1 
Prihodki iz proračuna občine 

Ormož 111.283 114.251 97.017 97.017 100,0 

A 1.1 - JARA  45.000 46.468 33.436 33.436 100,0 

A 1.2 - TIC - Ormož 66.283 67.783 63.581 63.581 100,0 

A 2 
Prihodki iz proračuna občine 
Središče ob Dravi 8.200 8.468 5.850 5.850 100,0 

A 3 
Prihodki iz proračuna občine Sveti 
Tomaž 8.066 8.330 5.716 5.716 100,0 

A 4 Prihodki iz tržne dejavnosti* 2.500 2.000 2.000 2.000 100,0 

A 5 
Prihodki iz sofinanciranja razvojnih 
nalog 1.000 3.000 1.000 1.000 100,0 

Nadaljevanje preglednice na naslednji strani  
Nadaljevanje preglednice s prejšnje strani  

A 6  Poreteks/projekti  0 0 5.000 25.000 500,0 

A 7  LAS1 15.500 15.500 30.000 30.000 100,0 

  
A 7.1  

Prihodki iz proračuna občine 
Ormož 11.517 11.517 22.290 22.290 

100,0 

A 7.2 
Prihodki iz proračuna občine 
Središče ob Dravi 2.015 2.015 3.900 3.900 100,0 

A 7.3 
Prihodki iz proračuna občine Sveti 
Tomaž 1.969 1.969 3.810 3.810 100,0 

A 8 Ostali prihodki 38 38 40 40 100,0 

B. ODHODKI 144.142 151.692 143.576 163.576 100,0 

B 1 Odhodki Jara 75.461 83.909 81.495 81.495 100,0 

B.1.1. Stroški dela Jara 51.000 57.066 51.754 51.754 100,0 

B. 1.2. stroški materiala in storitev 24.461 26.843 29.741 29.741 100,0 

B 1.2.1 Pisarniški material in storitve 980 1.700 1.500 1.500 100,0 

B 1.2.2 najem poslovnih prostorov 4297 4.493 4493 4493 100,0 

B 1.2.3 izdatki za knjigovodstvo 6960 4.500 7500 7500 100,0 

B 1.2.4 administrativne in poslovne storitve 1.145 2.500 1.500 1.500 100,0 

B 1.2.5 stroški revidiranja 4.800 2.200 1.000 1.000 100,0 

B 1.2.6 Izdatki za službena potovanja 900 1.000 1200 1200 100,0 

B 1.2.7 
Sejnine članov sveta javne 
agencije 415 500 500 500 100,0 

B 1.2.8 Reprezentanca 176 150 200 200 100,0 

B 1.2.9 fiksna telefonija in internet 900 3.000 1.500 1.500 100,0 

B 1.2.10 poštne storitve 300 900 900 900 100,0 

B 1.2.11 vzdrževanje rač. Opreme 300 550 550 550 100,0 

B 1.2.12 licenčni programi 200 700 500 500 100,0 

B 1.2.13 zakup prostora in opreme 1.898 1.000 1.898 1.898 100,0 

B 1.2.14 oglasi, rekla 900 2.000 2000 2000 100,0 

B 1.2.15 ostalo 290 2.650 3.000 3.000 100,0 

B 2 Odhodki Tic 68.681 67.783 63.581 83.581 131,5 

                                                           

1 refundiranje 
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B2.1. stroški dela Tic 36.000 33.502 30.700 45.700 148,9 

B2.2. stroški materiala in storitev 5.000 6.600 5200 10.200 196,2 

B2.3. stroški projektov Tic 27.681 27.681 27.681 27.681 100,0 

B 3 

Presežek prihodkov nad 

odhodki 2.407 1.257 3.008 3.008 100,0 

 
Plan prihodkov agencije je sestavljen na podlagi financiranja iz proračunskega vira občin Ormož, 
Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž v razmerju 74,3 % - 13 % - 12,7 %, prihodkov iz naslova LAS, 
vodilnega partnerja, realizacije na trgu in predpostavke, da bo RS preko regionalnih razvojnih 
institucij še naprej financirala delo območnih razvojnih agencij.    
 
Prihodke iz tržne dejavnosti, podpore regionalnemu razvoju  smo upoštevali kot odbitno postavko 
pri obveznostih financiranja občin, tako da ne bo prišlo do dvojnega financiranja (zahteva EU). Pri 
LAS UE Ormož gre za začasno financiranje. Postavka se bo v celoti refundirala 
 
VIII. Rekapitulacija financiranja  po občinah 
 
Preglednica 2: Prikaz planskih stroškov,  ki bremenijo Občino Sveti Tomaž 

Zap.  
Št. 

vsebina 
Ocena 
2016 

Plan 2017 Plan 2018 
Indeks 

P 2018/ 
P 2017 

1. Stroški dela Jara 5.963 5.408 5.408 100,0 

2. Materialni stroški Jara 
2.367 2.367 2.367 100,0 

3. LAS 1.969 3.810 3.810 100,0 

4. Skupaj Jara 10.299 11.585 11.585 100,0 

5. Skupaj brez Las 8.330 7.775 7.775 100,0 

 
 
 
Preglednica 3: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Ormož 

Zap.  
Št. 

vsebina 
Ocena 
2016 

Plan 2017 Plan 2018 
Indeks 

P 2018/ 
P 2017 

1. Stroški dela Tic-a 40.102 40.102 40.102 100,0 

2. 
Stroški programa 
Tica 

27.681 27.681 27.681 
100,0 

4.  Skupaj Tic 67.783 67.783 67.783 100,0 

5. Stroški dela Jara 33.435 30.323 30.323 100,0 

6. 
Materialni stroški 
Jara 

13.033 13.033 13.033 
100,0 

7. LAS 11.517 22.290 22.290 100,0 

8. Skupaj Jara 57.985 65.646 65.646 100,0 

9. Skupaj Jara+Tic 125.768 133.429 133.429 100,0 

10. Skupaj brez LAS 114.251 111.139 111.139 100,0 

 
Preglednica 4: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino središče ob Dravi 

Zap.  
Št. 

vsebina 
Ocena 
2016 

Plan 2017 Plan 2018 
Indeks 
P 2018/ 
P 2017 

1. Stroški dela Jara 4.897 5499 5.499 100,0 
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2. Materialni stroški Jara 
2.213 2.405 2.405 

100,0 

3. LAS 1.776 3.900 3.900 100,0 

5. Skupaj  8.886 11.804 11.804 100,0 

6. Skupaj brez LAS 7.110 7.904 7.904 100,0 

 
Sredstva LAS predstavljajo za občine odhodek (odliv sredstev) le začasno, saj bodo refundirana v 
skladu z Uredbo CLLD. 
 
IX. Kadrovski načrt Jare za leti 2017 in 2018 
 
Preglednica 5: plan zaposlenih na Jari in Tic-u v letih 2017 in 2018 

Zap.  
Št. 

Naziv DM 
leto 

Vir financiranja 
2018 2019 

1. 
Samostojni 
svetovalec III 

1 1 

0,5 LAS, 0,5 
Občine Ormož, 
Središče ob Dravi 
in Sveti Tomaž, 
ostali projekti, 

2. 

Organizator 
turističnega 
vodenja I, 
vodja Tic-a 

1 1 Občina Ormož 

3. 
Direktor 
zavoda 

0,5 0,5 

LAS, Občine 
Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti 
Tomaž, ostali 
projekti 

4. 
Področni 
svetovalec III 

1 1 
0,5 LAS, 0,5 
Občina Ormož 

. 

Organizator 

turističnega 

vodenja I-

promotor 12 1 

Operacija LAS UE 

Ormož 

 

                                                           

2 Pogojna zaposlitev 
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Plan zaposlenih za leto 2018 je usklajen s Finančnim načrtom Jare za leto 2018  (Preglednica 1) in 
je vezan na potrjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS UE Ormož in Uredbo CLLD, ki zahteva za 
vodilnega partnerja LAS 2 polni delovni moči. Stroški 2 delavcev Jare se bodo v primeru potrjene 
Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož v letu 2017 v pretežni meri financirale iz podukrepa 
CLLD Podpora za tekoče stroške in stroške animacije LAS. Promotor turizma, vinogradništva in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je novo delovno mesto JARE, ki se lahko odpre v letu 2018 pod 
naslednjimi pogoji: 

1. Potrditev SLR LAS UE Ormož, 
2. Potrjen projekt na razpisu LAS UE Ormož, kjer namerava Jara kandidirati v okviru Ukrepa 

1.1.1 iz SLR: Spodbujanje ustanovitve partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva. Partnerji 
v projektu bi bili lokalne skupnosti, turistične kmetije, nosilci gostinstva in turizma, DV 
Ljutomersko ormoških goric Jeruzalem in ostali partnerji. 

Stroški dela promotorja turizma, vinogradništva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah bodo 
sofinancirani s strani ESRR in partnerjev v projektu.   

 
Ormož, oktober 2016                                               

 
                                                                               Javna razvojna agencija Občine Ormož 

Direktor:                                                                                
Zlatko Zadravec 

 
 
 

FINANČNI NAČRT 
REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 

  
  

  VRSTA PROMETA Plan 2018 

1 2 3 

A. PRIHODKI 185.664 

1. Prenos sredstev iz preteklih let 185.664 

2. 
Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem 
letu 

0 

      

B ODHODKI 0 

1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 

      

C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 185.664 
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FINANČNI NAČRT 
POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2018 

  VRSTA PROMETA Plan 2018 

1 2 3 

A.  PRIHODKI 36.000 

1. prenos sredstev iz preteklih let 0 

1. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - 
požarna taksa 

36.000 

      

B.  ODHODKI 36.000 

1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 

      

C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) 0 

 
 

FINANČNI NAČRT 
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE 

STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2018 

  VRSTA PROMETA Plan 2018 

1 2 3 

A PRIHODKI  176.000 

1. Prihodki od najemnin za stanovanja 176.000 

2. Prenos sredstev iz preteklih let 0 

3.  Neto proračun 0 

      

B ODHODKI 176.000 

1. Vzdrževanje stanovanj 165.000 

3. Stroški upravljanja 11.000 

4. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov 0 

C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 

 
 
 
 
 



 

Stran 198 od 198 

FINANČNI NAČRT 

STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 

  VRSTA PROMETA Plan 2018 

1 2 3 

A PRIHODKI 67.011 

1. Prenos sredstev iz preteklih let 26.104 

2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 40.902 

3. Obresti od vezave sredstev  5 

      

B ODHODKI 46.000 

1. Poraba sredstev rezervnega sklada 46.000 

      

C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 21.011 

FINANČNI NAČRT 

MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018 

  VRSTA PROMETA Plan 2018 

1 2 3 

A. PRIHODKI 224.275 

1. Občina Ormož 166.636 

2. Občina Središče ob Dravi 29.156 

3. Občina Sveti Tomaž 28.483 

      

B ODHODKI 224.275 

1. Stroški dela 185.895 

2 Materialni stroški 36.080 

3. Nabava opreme 2.300 

      

C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0 

 
 
 
 

                            
 
                                  

 
 


