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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki prora�una 

70 - DAV�NI PRIHODKI 
Vrednost: 5.402.673 € 

700 - Davki na dohodek in dobi�ek 
Vrednost: 4.967.573 € 

Glavi dav�ni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo pla�ujejo ob�ani na podlagi 
Zakona o dohodnini. Dohodnina  je najve�ji prihodek ob�inskega prora�una, planirana je v višini 4.967.573 EUR, 
kar pomeni da v strukturi vseh prihodkov predstavlja 64% vseh predvidenih prihodkov za leto 2011. 
Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe ob�ine, katero opredeljuje Zakon o financiranju ob�in. 
Primerna poraba v višini 5.036.405 EUR predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo�enih 
nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne ob�ine na podlagi dolžine  lokalnih cest in javnih 
poti v ob�ini, površine ob�ine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v 
ob�ini, števila prebivalcev ob�ine in povpre�nine. Povpre�nina za leto 2011 znaša 554,50 EUR in je dolo�ena 
v Zakonu o izvrševanju prora�una Republike Slovenije. 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 258.050 € 

Med te davke uvrš�amo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zara�unavajo v dolo�enih 
�asovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo davki na spremembo lastništva nad 
premoženjem zaradi dedovanj, daril in drugih prometov nepremi�nin.  
Najpomembnejši prihodek teh je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a, ki je uvedeno z Zakonom o stavbnih 
zemljiš�ih, višino in merila za pla�evanje pa dolo�i ob�ina z odlokom. Omenjen prihodek se ocenjuje v višini 
160.000 EUR. 

704 - Doma�i davki na blago in storitve 
Vrednost: 177.050 € 

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi 
z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Med te dav�ne prihodke  uvrš�amo: 
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov, turisti�no takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ob�insko taksa za 
obremenjevanje voda in davek na dobitke od igre na sre�o. Vsi ti prihodki so namenski. Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se planira v višini 150.000 EUR, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se planira v višini  20.000 EUR, prostali prihodki v tej skupini pa 
7.050 EUR.  

 

71 - NEDAV�NI PRIHODKI 
Vrednost: 1.117.854 € 

710 - Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 872.254 € 

Sem uvrš�amo  prihodke  iz    naslova  udeležbe  na  dobi�ku  javnih  podjetij,  javnih  finan�nih institucij in drugih 
podjetij, v katerih ima ob�ina svoje finan�ne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako 
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sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). 
Ob�ina planira prihodke od obresti v višnio 3.200 EUR, ki jih prejmemo za vezane depozite pri bankah in no�ne 
depozite za vse podra�une ob�in, ki so vklju�eni v sistem enotnega zakladniškega ra�una, vklju�no z podra�uni 
krajevnih skupnosti. Prihodki od koncesij so planirani v znesku 27.200 EUR za pokopališ�e Vojnik  in za napeljavo 
zemeljskega plina, od tega je 15.000 EUR planirano za sporno terjatev do pogrebne službe Raj.  Najve�ji prihodek v 
tej podskupini kontov  v višini 221.210 EUR predstavljajo prihodki od najemnin  vodovodov, kanalizacij, �istilnih 
naprav in zbirališ�a za odpadke našim javnim podjetjem. Poleg najemnin od stanovanj in poslovnih prostorov v 
višini 71.450 EUR so planirani prihodki od najema grobov (Frankolovo, Nova Cerkev) in od služnosti na strehi OŠ 
Vojnik od fotovoltaike.  

Z rebalansom prora�una pove�ujemo prihodke iz naslova najemnin komunalne infrastrukture (vodovodi, 
kanalizacije, �istilne naprave, odlagališ�e odpadkov) za leto 2010 v višini 179.176 EUR ter iz naslova prihodka od 
neporabljene amortizacije za leto 2009 od javnega podjetja VO-KA v višini 138.652 EUR. 

 
  

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 4.000 € 

Sem uvrš�amo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno pla�ilo za opravljene  
storitve  javne  uprave. V tej postavki se zbirajo upravne takse, planirajo pa se v višini 4.000 EUR. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 8.000 € 

Med globe in druge denarne kazni uvrš�amo kazni, ki jih pla�ujejo pravne in fizi�ne osebe zaradi prestopkov in 
prekrškov po razli�nih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 
ter prihodki od glob, ki jih izrekajo redarji, v skupni višini 8.000 EUR. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 8.707 € 

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke iz naslova pla�il oglasov, objavljenih v ob�inskem 
glasilu Ogledalo in prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov. Za leto 2011 so planirani v višini 8.707 
EUR. 

714 - Drugi nedav�ni prihodki 
Vrednost: 224.893 € 

Druge nedav�ne prihodke sestavljajo prihodki iz komunalnih prispevkov ob�anov, prispevki ob�anov za izgradnjo 
programov investicijskega zna�aja (prispevek za izgradnjo vodovoda Male Dole, Hrenova, Razdelj) in teko�ega 
zna�aja (prihodek od terjatve za pla�ano domsko oskrbo ter dodatek za pomo� in postrežbo za ob�ana, kateremu 
ob�ina financira družinskega pomo�nika).  
Ti prihodki so planirani v skupni višini 222.893 EUR, od tega je najve�ji prihodek iz naslova komunalnih 
prispevkov v višini 210.000 EUR (od tega 10.000 EUR za križiš�e Arclin).  
Z rebalansom se pove�uje prihodek za 2.000 EUR s strani Ministrstva za obrambo za namen organizacije prireditve 
"dan civilne zaš�ite". 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 93.000 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 3.000 € 

Sem uvrš�amo prihodke od prodaje stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, 
zemljiš� in nematerialnega premoženja. V letu 2011 glede na finan�no in gospodarsko situacijo  realno ni 
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pri�akovati ve�jih prihodkov od prodaje zemljiš�. Planirani prihodki v višini 3.000 EUR se nanašajo na pla�ilo 
kupnin za stanovanja, ki so bila prodana v preteklosti po "jazbinškovem zakonu". 

722 - Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 90.000 € 

Sem uvrš�amo prihodke od prodaje kmetijskih zemljiš� in gozdov, stavbnih zemljiš� ter od prodaje premoženjskih 
pravic in drugih neopredmetenih dolgoro�nih sredstev. Planirajo se prihodki od prodaje dveh parcel na Konjskem v 
višini 90.000 EUR.  

 

 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 6.200 € 

730 - Prejete donacije iz doma�ih virov 
Vrednost: 6.200 € 

Planirana je donacija v višini 6.200 € za obnovo vodnjaka v trgu Vojnika (4.000 € - Helios, 2.200 € - VO-KA). 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.040.084 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij 
Vrednost: 1.189.203 € 

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega prora�una in iz prora�una drugih lokalnih 
skupnosti za teko�o porabo in investicije. Ti prihodki niso izvirni javnofinan�ni prihodki, pa� pa predstavljajo 
transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.   
Sredstva državnega prora�una za investicije (podkonto 740001) so planirana iz naslednjih virov:   

- Ministrstva za šolstvo in šport za izgradnjo telovadnice v vojniku (100.000 EUR), 
- Službe Vlade RS za lokalno politiko in razvoj, katera bomo uporabili za sofinanciranje investicije izgradnje mostu 
v Višnji vasi in izgradnje vodovoda v Tomaž (204.212 EUR), 
- Ministrstva za okolje in prostor za zaklju�itev kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku (17.036 EUR),in 
- požarna taksa (9.500 EUR). 
Za namen teko�e porabe je planirano financiranje s strani državnega prora�una v višini 37.024 EUR (sofinanciranje 
javnih del, inšpektorata in redarstva, krajevnega urada, policijske pisarne) in ob�inskih prora�unov (sofinanciranje 
inšpektorata in redarstva, financiranje materialnih stroškov za POŠ Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje) v 
višini 230.018 EUR. 

Z rebalansom prora�una je prišlo do naslednjih sprememb prihodkov: dodatno sofinanciranje izgradnje telovadnice 
v Vojniku v višini 52.080 € s strani Min. za šolstvo (sektor za šport); pove�anje sredstev Ministrstva za okolje in 
prostor za odpravo posledic poplav in neurja - za sanacijo plazov v višini 350.000 €; nižji prihodki s strani Zavoda 
za zaposlovanje za programe javnih del, saj sta v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zaposlena v režijskem obratu 
komunale 1,5 javna delavca manj; s strani Ministrstva za okolje in prostor tudi za 2.776 EUR manj sredstev za 
izgradnjo kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih ter za 3.874 EUR manj sredstev po 23. �lenu ZFO.  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una 
Evropske unije 

Vrednost: 850.881 € 

Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una EU za strukturno politiko v skupni višini 819.391 
EUR so planirana  za: 
- ureditev "centra kulture in ustvarjalnosti v Vojniku" (132.008 EUR), 
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- izgradnjo �istilne naprave v Frankolovem in dela kanalizacije (140.566 EUR) ter 
- izgradnjo nizko energetskega prizidka k Vrtcu Mavrica Vojnik (270.000 EUR),                     - izgradnjo paviljova 
na Frankolovem (61.816 EUR) in                                                            - ureditev igriš� v ob�ini (85.000 EUR).  

Za izgradnjo kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku so planirana sredstva prora�una Evropske unije za 
kohezijsko politiko v višini 44.294 EUR.  

Z reabalnsom se znižujejo sredstva kohezije za izgradnjo kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku v višini 
10.988 EUR.  
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Odhodki prora�una 

40 - TEKO�I ODHODKI 
Vrednost: 2.620.055 € 

400 - Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 639.518 € 

To  so vsa  teko�a pla�ila, nastala zaradi  stroškov dela (to je sredstva za pla�e in dodatke, povra�ila in nadomestila, 
sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V  predlaganem  znesku  so  
upoštevani  tudi  drugi  osebni  prejemki,  do  katerih  so  upravi�eni zaposleni. 
Pri planiranju pla� zaposlenim za leto 2011 se je upošteval kadrovski na�rt Ob�ine Vojnik za ob�insko upravo, 
režijski obrat komunale in skupne ob�inske uprave medob�inskega inšpektorata in redarstva osmih ob�in.    Ob�ina 
Vojnik ima v celoti izkazane odhodke za pla�e in druge izdatke za zaposlene v inšpektoratu in redarstvu, katere 
dobimo sofinancirane od ostalih ob�in.  
Odhodki za pla�e se planirani po naslednjih prora�unskih uporabnikih in se v primerjavi z letom 2010 spreminjajo: 
- župan (5,7%) 
- ob�inska uprava - splošne zadeve (6,4% - zaposlitev javnega delavca)  
- režijski obrat (0,0%) 
- skupna ob�inska uprava - medob�inski inšpektorat in redarstvo (-0,5%) 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 90.775 € 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost ( prispevke na bruto pla�e), ki jih delodajalci pla�ujejo za posamezne 
vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je dolo�en na podlagi 
veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za pla�e. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.686.069 € 

Izdatki za blago in storitve: vklju�ujejo vsa pla�ila za kupljeni material in drugo blago ter pla�ila za opravljene 
storitve, ki jih ob�ina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za teko�e 
vzdrževanje in popravila, pla�ila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, 
ki jih za ob�ino opravljajo bodisi pravne ali fizi�ne osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne 
storitve itd.). Vklju�ujejo tudi izdatke za  nakupe  drobne  opreme,  ki  je  klasificirana  glede  na  ra�unovodska  
pravila  med  teko�imi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno  skupino  sodijo  
tudi  programski  stroški  iz  naslova  izobraževanja,  pla�il  �lanom razli�nih komisij in odborov, �lanarina, pla�ila 
poštnih in ban�nih storitev. 
Skupni znesek je predviden v višini 1.686.069 EUR, od tega je namenjeno 963.884 EUR za teko�e vzdrževanje za 
poslovne prostore, stanovanja, ceste, pokopališ�a,...  

 

403 - Pla�ila doma�ih obresti 
Vrednost: 104.147 € 

Planirano je pla�ilo obresti za likvidnostni kredit v višini 18.593  EUR in za servisiranje dolgoro�nih kreditov v 
višini 84.371 EUR za investicije v šolstvu. 
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409 - Rezerve 
Vrednost: 99.546 € 

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva prora�unske rezervacije ne smejo presegat 2% prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, sredstva prora�unske rezerve pa se oblikujejo najve� do višini 1,5% prejemkov prora�una.  
Sredstva splošne prora�unske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora�unu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi prora�una ni bilo mogo�e na�rtovati, so v prora�unu planirana v višini 24.000 EUR.  
Sredstva prora�unske rezerve, katere so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesre� so 
planirana v višini 75.546 EUR. 

 

41 - TEKO�I TRANSFERI 
Vrednost: 2.757.386 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 82.283 € 

Odhodki  za subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu so planirani v višini 82.283 EUR in imajo obliko državnih 
pomo�i. 
Subvencije vklju�ujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnih podjetjem, finan�nim institucijam ali 
zasebnim tržnim proizvajalcem.  Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke teko�ega poslovanja. 
Subvencije se izkazujejo pod razli�nimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povra�ila in drugo. 
Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za kon�nega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 1.030.935 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa pla�ila, namenjena za teko�o porabo posameznikov ali 
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo 
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za  tovrstne  transfere  je  zna�ilno, da koristniki  
teh  sredstev pla�niku  ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. 
Najve� odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze u�encev, 
subvencioniranje stanarin, pla�ilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega 
pomo�nika in pomo� na domu. Odhodki so planirani v višini 1.030.935 EUR. 

  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 211.356 € 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - neprofitne organizacije so javne organizacije, katerih cilj ni 
pridobivanje dobi�ka (društva, humanitarne organizacije). V prora�unu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, 
športnih, gasilskih,  humanitarnih in drugih društev. 

  

 

413 - Drugi teko�i doma�i transferi 
Vrednost: 1.432.812 € 

Drugi teko�i doma�i transferi so planirani v višini 1.432.812 EUR za naslednje namene:  
- sredstva, prenesena drugim ob�inam (materialni stroški za u�ence, ki obiskujejo Osnovno šolo Dobrna), 
- teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga ob�ina 
pla�uje za ob�ane, 
- teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše transfere v javne zavode 
(osnovno šolo in vrtce) za pla�e ter izdatke za blago in storitve. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 4.761.958 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 4.761.958 € 

Investicijski odhodki so pla�ila namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev torej zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter 
investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljiš�, pridobitev licenc, investicijskih na�rtov, študij o izvedljivosti 
projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo pove�anje premoženja lokalne skupnosti. V 
tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, investicije v 
prostorsko planiranje, za nakup stanovanj in druge novogradnje. Investicijski odhodki so na�rtovani v višini 
4.761.958 EUR. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 101.483 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, ki niso prora�unski 
uporabniki 

Vrednost: 42.900 € 

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena pla�ilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev javnim 
podjetjem v lasti ob�ine in društvom za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih 
sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in javnim podjetjem 
so planirani v višini 42.900 EUR. 

432 - Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom 
Vrednost: 58.583 € 

Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom so predvideni v višini 58.583 EUR in se nanašajo na investicije v 
finan�nih na�rtih posrednih prora�unskih uporabnikov (Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Vrtec 
Mavrica Vojnik). 
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B - Ra�un finan�nih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 12.815 € 

750 - Prejeta vra�ila danih posojil 
Vrednost: 12.815 € 

V ra�unu finan�nih terjatev in naložb se za leto 2011 izkazuje vra�ilo danega posojila v višini 12.815 EURza 
gozdno u�no pot v Vojniku. Društvo Izvir je ta projekt prijavilo na razpis v okviru izvajanja "Lokalne strategije 
ob�in Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007-2013". Društvo bo projekt financiralo iz lastnih sredstev in sredstev LAS-a. 
Ob�ina bo med drugimi aktivnostimi sodelovala pri vmesnem financiranju oziroma premostitvi do nakazila sredstev 
od LAS-a.   

 

44 - DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
Vrednost: 22.650 € 

440 - Dana posojila 
Vrednost: 21.450 € 

V ra�unu finan�nih terjatev in naložb se za leto 2011 izkazuje dano posojilo v višini 21.450 EUR za gozdno u�no 
pot v Vojniku. Društvo Izvir je ta projekt prijavilo na razpis v okviru izvajanja "Lokalne strategije ob�in Celje, 
Laško, Štore, Vojnik 2007-2013". Društvo bo projekt financiralo iz lastnih sredstev in sredstev LAS-a. Ob�ina bo 
med drugimi aktivnostimi sodelovala pri vmesnem financiranju oziroma premostitvi do nakazila sredstev od LAS-a. 

442 - Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
Vrednost: 1.200 € 

Ob�ina mora na podlagi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu pla�ati provizijo od prodanih stanovanj po 
stanovanjskem zakonu Stanovanjskemu skladu RS in Odškodninskem skladu RS. Odhodek je planiran v višini 
1.200 EUR.  
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C - Ra�un financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 1.416.000 € 

500 - Doma�e zadolževanje 
Vrednost: 1.416.000 € 

Planirano je najetje kredita v višini 1.416.000 EUR, namenjenega za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku v 
višini 245.000 EUR, za novogradnjo telovadnice v Vojniku v višini 986.000 EUR, izgradnjo vodovoda Jankova 
40.000 EUR ter za izgradnjo vodovoda Hrenova 40.000 EUR. 

 

55 - ODPLA�ILA DOLGA 
Vrednost: 166.000 € 

550 - Odpla�ila doma�ega dolga 
Vrednost: 166.000 € 

V ra�unu financiranja se izkazuje odpla�evanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra�unu finan�nih 
terjatev in naložb ter s financiranjem odpla�il dolgov v ra�unu financiranja. V ra�unu financiranja se prav tako 
izkazujejo na�rtovane spremembe denarnih sredstev na ra�unih prora�una v prora�unskem letu. V letu 2011 so 
planirana odpla�ila kreditov v skupni višini 166.000 EUR za tri najete kredite (izgradnjo oz. dograditev OŠ 
Frankolovo, OŠ Vojnik ter ve�namenskega prostora v NOvi Cerkvi). 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITI�NI SISTEM 
Vrednost: 140.244 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je politi�nega sistema obsega tisti del dejavnosti ob�ine, ki se nanaša na podporo  politi�nim strankam, 
ki delujejo v organih ob�ine: ob�inskega sveta, nadzornega odbora, podžupana in župana ter delovnih teles 
Ob�inskega sveta, ki so ustanovljeni za pripravo organizacijskih in strokovnih podlag v zakonodajni ter izvršni veji 
oblasti.  V skladu z zakonodajo je vsaka štiri leta tudi naloga ob�ine, da izvede lokalne volitve v Ob�inski svet,  
Svete krajevnih skupnosti in za župana. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti,  politi�nih strank in lokalnih volitev.  
- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Zakon o politi�nih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1 in 103/07)  
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 3 in 45/08) 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo ob�inskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 
in odborov.  
2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje politi�nih strank zastopanih v Ob�inskem svetu.  
3.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Ob�inski 
svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti.  
4.)  zagotavljanje  materialnih osnov za delo župana in podžupana.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0101 - politi�ni sistem 

0101 - Politi�ni sistem 
Vrednost: 140.244 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo ob�inskega sveta, njegovih delovnih teles ter 
drugih komisij in odborov, zagotavlja materialne osnove za delovanje politi�nih strank, zagotavlja materialne in 
strokovne podlage za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Ob�inski svet, za župana in v Svete 
krajevnih skupnosti ter zagotavlja materialne osnove za delo župana in podžupana. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo ob�inskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 
in odborov.  
2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje politi�nih strank zastopanih v Ob�inskem svetu.  
3.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Ob�inski 
svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti.  
4.)  zagotavljanje  materialnih osnov za delo župana in podžupana.  

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:   
- 7 sej Ob�inskega sveta Ob�ine Vojnik 
- 30 sej delovnih teles OS  
- Izvedene volitve za ob�inski svet, župana ter tri Svete KS 
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Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost ob�inskega sveta  (100 - Ob�inski svet) 
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov  (100 - Ob�inski svet) 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  (300 - Župan in podžupan ) 

01019001 - Dejavnost ob�inskega sveta 
Vrednost: 63.132 € 

Opis podprograma 

Podprogram dejavnost ob�inskega sveta zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo ob�inskega sveta, 
njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov ter zagotavlja materialne osnove za delovanje politi�nih 
strank.  
Ob�ina Vojnik v skladu z Zakonom o politi�nih strankah financira politi�ne stranke. Ob�inski svet je dolo�il, da 
stranka,  ki s svojimi kandidati kandidira na zadnjih volitvah za ob�inski svet, dobi sredstva iz prora�una lokalne 
skupnosti sorazmerno s številom glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Višina sredstev, ki se namenijo za 
financiranje strank, se dolo�i v prora�unu ob�ine za posamezno prora�unsko leto. Sredstva iz prora�una, ki se 
namenijo za financiranje strank, se dolo�ijo v višini 0,4 EUR mese�no za volilni glas. Stranka lahko pridobi sredstva 
iz prora�una lokalne skupnosti, �e je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega �lana sveta lokalne 
skupnosti (število veljavnih glasov= število mest v ob�inskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za 
financiranje politi�nih strank, se dolo�i v prora�unu lokalne skupnosti za posamezno prora�unsko leto. Pri 
opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodiš�a, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje ob�in in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 
nalog za leto. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava RS 
- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
-  Zakon o politi�nih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1 in 103/07)  
- Statut Ob�ine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) 
- Pravilnik o pla�ah ob�inskih funkcionarjev,  nagradah  �lanov delovnih teles  ob�inskega sveta in �lanov drugih 
ob�inskih in krajevnih organov ter o povra�ilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07,  125/07 in 118/08) 
- Sklep o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik (Uradni list RS, št. 29/07) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo ob�inskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 
in odborov. Kazalec je število sej.  
2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje politi�nih strank zastopanih v Ob�inskem svetu. 

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

- 7 sej Ob�inskega sveta Ob�ine Vojnik 
- 30 sej delovnih teles OS 

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000101 - nadomestila in drugi str. ob�inskemu svetu 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski svet je najvišji organ odlo�anja v ob�ini. Ob�inski svet Ob�ine Vojnik ima 18 �lanov, ki za svojo 
prisotnost na sejah ob�inskega sveta v skladu s pravilnikom prejmejo nadomestila in povra�ilo nekaterih drugih 
stroškov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Pravilniku o pla�ah ob�inskih funkcionarjev,  nagradah  �lanov delovnih teles  
ob�inskega sveta in �lanov drugih ob�inskih in krajevnih organov ter o povra�ilih stroškov (Uradni list RS, št. 
20/07,  125/07 in 118/08) ter predvidenega števila sej Ob�inskega sveta. 
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1000102 - nadomestila in drugi str. odborom 
Vrednost: 20.377 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski svet imenuje delovna telesa, ki skupaj z ob�insko upravo pripravljajo strokovne podlage in predloge za 
sprejemanje odlo�itev na seja ob�inskega sveta. Predsedniki in �lani odborov, komisij in drugih imenovanih teles 
prejmejo za prisotnost na sejah delovnih teles nadomestilo v skladu s pravilnikom. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Pravilniku o pla�ah ob�inskih funkcionarjev,  nagradah  �lanov delovnih teles  
ob�inskega sveta in �lanov drugih ob�inskih in krajevnih organov ter o povra�ilih stroškov (Uradni list RS, št. 
20/07,  125/07 in 118/08) ter predvidenega števila sej delovnih teles Ob�inskega sveta. 

1000103 - oprema, informiranje svetnikov 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planiran je nakup, izvedba elektri�nih instalacij in stroški vzdrževanja prenosnih ra�unalnikov za ob�inske svetnike.  

 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0054 nakup opreme za ob�insko upravo, ob�inski svet 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena teko�ega vzdrževanja je predvidena na podlagi stroškov, ki jih ima za ra�unalnike ob�inska uprava. 

1000201 - SLS 
Vrednost: 3.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Politi�ne stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti na podlagi  26. �lena 
Zakona o politi�nih strankah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mese�no je volilni glas ovrednoten z 0,4 €.  SLS je prejela najve�  glasov (773) na zadnjih volitvah za 
ob�inski svet, zato prejme tudi najvišja sredstva. 

1000202 - SDS 
Vrednost: 3.398 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Politi�ne stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti na podlagi  26. �lena 
Zakona o politi�nih strankah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mese�no je volilni glas ovrednoten z 0,4 €.  SDS je prejela 708 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
ob�inski svet. 
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1000203 - LDS 
Vrednost: 2.251 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Politi�ne stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti na podlagi  26. �lena 
Zakona o politi�nih strankah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mese�no je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. LDS je prejela 469 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
ob�inski svet. 

1000204 - DeSUS 
Vrednost: 1.258 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Politi�ne stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti na podlagi  26. �lena 
Zakona o politi�nih strankah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mese�no je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. DeSUS je prejela 262 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
ob�inski svet. 

1000205 - SD 
Vrednost: 1.171 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Politi�ne stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti na podlagi  26. �lena 
Zakona o politi�nih strankah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mese�no je volilni glas ovrednoten z 0,4 €.  SD je prejela 244 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
ob�inski svet. 

1000208 - Nova Slovenija 
Vrednost: 1.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Politi�ne stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti na podlagi  26. �lena 
Zakona o politi�nih strankah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mese�no je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. Nova Slovenija je prejela 276 volilnih glasov na zadnjih volitvah 
za ob�inski svet. 
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1000210 - ZARES 
Vrednost: 542 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Politi�ne stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti na podlagi 26. �lena Zakona 
o politi�nih strankah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Vojnik. Upošteva se število 
glasov, mese�no je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. SNS je prejela 113 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
ob�inski svet. 

1000401 - LISTA VOLILCEV NOVA GENERACIJA 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zaradi enakovredne zastopanosti �lanov politi�nih strank in neodvisnih list v ob�inskem svetu imajo tudi neodvisne 
liste pravico do povra�ila materialnih stroškov v zvezi z delom s svojimi volivci in sicer najve� do višine 700,00 € 
letno na �lana Ob�inskega sveta. Financiranje neodvisnih list poteka polletno v mesecu juniju in decembru na 
podlagi zahtevka, ki so mu predloženi ra�uni z dokazili o pla�ilu za preteklo obdobje. Upravi�eni materialni stroški 
so tisti, ki so povezani z delom ob�inskega sveta in z zagotavljanjem pogojev dela neodvisne liste: -tiskanje in 
fotokopiranje gradiv; -udeležba ali organiziranje posvetov, seminarjev, usposabljanj; -pla�ilo potnih stroškov; -
pisarniški material in poštne storitve; -pla�ilo telefonskih stroškov; -pla�ilo strokovne literature; -tehni�na oprema, 
ki je last Ob�ine Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Financiranje na podlagi sklepa o financiranju politi�nih strnk in neodvisnih list Ob�ine Vojnik. 

1000402 - LISTA ZA RAZVOJ OB�INE VOJNIK 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zaradi enakovredne zastopanosti �lanov politi�nih strank in neodvisnih list v ob�inskem svetu imajo tudi neodvisne 
liste pravico do povra�ila materialnih stroškov v zvezi z delom s svojimi volivci in sicer najve� do višine 700,00 € 
letno na �lana Ob�inskega sveta. Financiranje neodvisnih list poteka polletno v mesecu juniju in decembru na 
podlagi zahtevka, ki so mu predloženi ra�uni z dokazili o pla�ilu za preteklo obdobje. Upravi�eni materialni stroški 
so tisti, ki so povezani z delom ob�inskega sveta in z zagotavljanjem pogojev dela neodvisne liste: -tiskanje in 
fotokopiranje gradiv; -udeležba ali organiziranje posvetov, seminarjev, usposabljanj; -pla�ilo potnih stroškov; -
pisarniški material in poštne storitve; -pla�ilo telefonskih stroškov; -pla�ilo strokovne literature; -tehni�na oprema, 
ki je last Ob�ine Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Financiranje na podlagi sklepa o financiranju politi�nih strank in neodvisnih list Ob�ine Vojnik. 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Vrednost: 2.500 € 
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Opis podprograma 

Vsaka štiri leta izvede lokalna skupnost volitve v Ob�inski svet in za župana. Ker so naše krajevne skupnosti pravne 
osebe, isto�asno izvedemo tudi volitve v Svete KS. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 3 in 45/08) 
- Sklep o dolo�itvi volilnih enot na obmo�ju Ob�ine Vojnik 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev zakonitosti v skladu z demokrati�nimi volitvami v lokalni skupnosti. 

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

Izvedba volitev v Ob�inski svet, za župana in v Svete KS Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik 

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000220 - delno povra�ilo stroškov volilne kampanje - pol.stranke 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

23. �len Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D in 105/08-odlo�ba 
US) dolo�a, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo prese�i 0,40 € 
na posameznega volilnega upravi�enca v lokalni skupnosti ter da stroški volilne kampanje za volitve individualno 
voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo prese�i 0,25 € na posameznega volilnega upravi�enca v lokalni 
skupnosti. �e pride do drugega kroga glasovanja, se stroški kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira 
lahko pove�ajo še za 0,15 € na posameznega volilnega upravi�enca v lokalni skupnosti. 28. �len navedenega zakona 
pa dolo�a, da lokalna skupnost pred za�etkom volilne kampanje dolo�i višino delnega povra�ila stroškov 
organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko dolo�i, da pripada delno povra�ilo stroškov samo 
organizatorjem, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti in samo organizatorjem za 
individualni organ, katerih kandidati so dosegli dolo�en odstotek od skupnega števila volilnih upravi�encev, ki ne 
sme presegati 10%. Višina delnega povra�ila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za �lane v 
predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme prese�i višine povra�ila za dobljeni glas organizatorjem volilne 
kampanje za poslance državnega zbora, to je 0,33 €. Višina delnega povra�ila stroškov organizatorjem volilne 
kampanje za individualne organe lokalnih skupnosti pa ne sme presegati višine povra�ila za dobljeni glas 
organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike, to je 0,12 €. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

S K L E P o delnem povra�ilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Ob�ini Vojnik, ki opredeljuje: 
Stroški volilne kampanje za volitve v ob�inski svet ne smejo prese�i 0,40 € na posameznega volilnega upravi�enca v 
ob�ini. Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo prese�i 0,25 € na posameznega volilnega upravi�enca v 
ob�ini. �e pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju 
kandidira, lahko pove�ajo še za 0,15 € na posameznega volilnega upravi�enca v ob�ini. 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Vrednost: 74.612 € 

Opis podprograma 

Predstavnik ob�ine je župan, ki ga na neposrednih volitvah volijo državljani s stalnim prebivališ�em v ob�ini. Župan 
se lahko odlo�i, da bo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno. Župan Ob�ine Vojnik opravlja funkcijo poklicno. 
Naloge župana so: župan predstavlja in zastopa ob�ino, predstavlja ob�inski svet, ga sklicuje in vodi seje ob�inskega 
sveta, nima pa pravice glasovanja, predlaga ob�inskemu svetu v sprejem prora�un ob�ine in zaklju�ni ra�un 
prora�una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob�inskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo�itev ob�inskega sveta.  
Ob�ina Vojnik ima  s statutom dolo�enega enega podžupana, ki ga izmed �lanov ob�inskega sveta imenuje župan in 
ga lahko tudi razreši. V primeru pred�asnega prenehanja mandata župana, podžupan opravlja funkcijo župana od 
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sprejema sklepa o pred�asnem prenehanju mandata do razpisa nadomestnih volitev in do izvolitve novega župana. 
Na predlog župana se lahko podžupan odlo�i, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije 
podžupana odlo�i ob�inski svet. Podžupan Ob�ine Vojnik funkcijo opravlja nepoklicno.  Ob imenovanju podžupana 
župan dolo�i naloge in odgovornosti, za katere pooblasti podžupana ter z njimi seznani ob�inski svet. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju - UPB (Uradni list RS, št. 95/07) 
- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Pravilnik o pla�ah ob�inskih funkcionarjev,  nagradah  �lanov delovnih teles  ob�inskega sveta in �lanov drugih 
ob�inskih in krajevnih organov ter o povra�ilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07,  125/07 in 118/08) 
- Sklep župana o uvrstitvi podžupana v pla�ni razred ter odstotku pla�ila 36. pla�nega razreda 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotovitev izvajanja odlo�itev ob�inskega sveta (%  izvedenih aktivnosti glede na število odlo�itev) 
- Zadržanje morebitnih objav splošnih aktov, �e so neustavni ali nezakoniti (število zadržanja objav splošnih aktov) 

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

- Zagotovitev izvajanja odlo�itev ob�inskega sveta (%  izvedenih aktivnosti glede na število odlo�itev) 
- Zadržanje morebitnih objav splošnih aktov, �e so neustavni ali nezakoniti (število zadržanja objav splošnih aktov 
glede na leto 2009) 

300 - ŽUPAN, PODŽUPAN 
Vrednost: 74.612 € 

3000101 - bruto pla�a župana, potni stroški, prehrana, mat.str. 
Vrednost: 54.209 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva prora�unske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za pla�e in druge prejemke župana, ki poklicno 
opravlja funkcijo župana. Sredstva so planirana v višini pla�nega razreda, ki je dolo�en za župane. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Župan Ob�ine Vojnik je uvrš�en v 51. pla�ni razred. Pri pla�i se upošteva zmanjšanje pla�e za 25 % razlike med 47 
pla�nim razredom in 51 pla�nim razredom. Poleg osnovne pla�e se kot bruto osnova za izra�un prispevkov na bruto 
pla�o, ki ga pla�a ob�ina, upošteva še dodatek na delovno dobo. Kot strošek ob�ine so vklju�eni tudi materialni 
stroški zaposlenega in premija pri Kapitalski družbi. 

3000102 - nadomestilo za podžupana 
Vrednost: 8.975 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Podžupan opravlja funkcijo podžupana nepoklicno, zato mu pripada pla�ilo najve� v višini 50 % pla�e, ki bi jo 
dobil, �e bi funkcijo opravljal poklicno. Višino pla�ila je dolo�il župan ob upoštevanju obsega podžupanovih 
pooblastil. Podžupanova pooblastila so naslednja:  
- odgovornosti na podro�ju financ (vodenje Odbora za finance in ob�insko premoženje, sodelovanje v projektni 
skupini za izgradnjo Obrtno - poslovne cone Arclin); 
- udeležba in predstavljanje Ob�ine Vojnik na protokolarnih zadevah; 
- nadomeš�anje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti na podlagi pooblastil. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni predlogov pravic porabe so predlagani na podlagi Zakona o sistemu pla� v javnem sektorju  - Priloga 1 in 3, 
34. a. �lena Zakona o lokalni samoupravi, Odloka o pla�ah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) , 4. �lena 
Pravilnika o pla�ah ob�inskih funkcionarjev, nagradah �lanov delovnih teles ob�inskega sveta in �lanov drugih 
ob�inskih in krajevnih organov ter o povra�ilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07, 125/07 in 118/08) ter sklepa 
župana številka 10004-0018-2008/1 (1)  z dne 18.11.2008. Podžupan nepoklicno opravlja funkcijo podžupana V 
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(šifra A050510) in se uvrsti v 36. pla�ni razred.  Za opravljanje funkcije je podžupan do sedaj  prejmal 22,19 % 
vrednosti 36. pla�nega razreda. 

3000103 - reprezentanca 
Vrednost: 8.687 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Župan v višini sprejetega prora�una del sredstev nameni za reprezentanco in sicer za: pogostitve, darila (knjige, 
zgoš�enke, izdelki doma�e obrti) in pozornosti, šopki ob razli�nih priložnostih, �estitke itd.. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni temeljijo na obsegu planiranih prireditev, posebnih priložnostih, raznih jubilejih ob�anov in porabe sredstev 
iz preteklih let. 

3000104 - materialni stroški (telefon, seminarji, ostalo) 
Vrednost: 2.741 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Župan pri svojem delu uporablja pripomo�ke, kot so telefon, GSM, ra�unalnik, zato z njihovo uporabo nastajajo 
dolo�eni stroški. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a temeljijo na dosedanji porabi. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 16.053 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je ekonomske in fiskalne administracije zajema vodenje stroškov pla�ilnega prometa, finan�nih zadev in 
nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje ob�ine in nadzor nad porabo sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 
0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na podro�ju fiskalne politike 
Vrednost: 13.294 € 

Opis glavnega programa 

Ta program zajema sredstva za zagotavljanje pla�ilnega prometa in pobiranje ob�inskih dajatev. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Uspešno realizirati ob�inske davke in prispevke s �im manjšimi stroški. 

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

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje ob�ine. 
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Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike. 

02029001 - Urejanje na podro�ju fiskalne politike 
Vrednost: 13.294 € 

Opis podprograma 

Podprogram se nanaša na izvrševanje fiskalne politike na ravni ob�ine, pridobivanje prihodkov iz razli�nih virov in 
prerazporejanje na ustrezne podra�une ob�ine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o ra�unovodstvu, Zakon o pla�ilnem prometu 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje ob�ine, zmanjšati stroške pri najemanju kratkoro�nih 
kreditov. 

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

Zagotavljanje denarnih sredstev, da se bodo zmanjšale zamude pri pla�ilu obveznosti  (upoštevanje pla�ilnih rokov) 
in zmanjšanje odhodkov za najetje kratkoro�nih kreditov.  

402 - OB�INSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 125.613 € 

4020101 - stroški provizij (obra�uni po odlokih) in ostalo 
Vrednost: 7.114 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki 4020101se planirajo sredstva za provizije od pobranih dajatev in taks (nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljiš�, okoljske dajatve, taksa na onesnaževanje voda), provizija za blagajniško poslovanje, 
stroški razporejanje javnofinan�nih prihodkov s strani Uprave za javna pla�ila Slovenije, Stroški vodenja 
podra�unov, ki jih pla�ujemo Banki Slovenije.   

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�e za izra�un porabe v letu 2011 je preteklo leto in predvidena realizacija prihodkov. 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 517.022 € 

4060401 - Provizije upravljalec - Suprastan 
Vrednost: 6.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik je oddala v upravljanje stanovanja in poslovne prostore podjetju Suprastan, za kar pla�uje provizijo 
za vsa opravila v skladu z upravljalno pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na fiksni ceni na kvadratni meter in kvadraturi premoženja v upravljanju.  
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0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 2.759 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v 
Ob�ini Vojnik. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, prou�evati in ugotavljati skladnost ravnanja s 
pravnimi predpisi ter gospodarnosti 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 v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem ob�ine, nadzoruje 
namenskost  in   smotrnost  porabe   prora�unskih  sredstev  ter  nadzoruje   finan�no  poslovanje  uporabnikov 
prora�unskih sredstev. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Vrednost: 2.759 € 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o �emer se seznani ob�inski svet in župana. V skladu s programom 
dela se opravljajo pregledi poslovanja ter sklicujejo seje nadzornega odbora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Ob�ine Vojnik, Pravilnik o pla�ah ob�inskih funkcionarjev, nagradah �lanov delovnih teles ob�inskega sveta 
in �lanov drugih ob�inskih in krajevnih organov ter o povra�ilih stroškov. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opravljanje nalog v skladu s Poslovnikom nadzornega odbora in letnimi programi dela. 

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

Opraviti nadzor po sprejetem letnem programu dela. Merilo je število opravljenih ur nadzora. 

200 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 2.759 € 

2000101 - nadomestila �lanom nadzornega odbora 
Vrednost: 2.759 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za delovanje nadzornega odbora v skladu s programom dela in finan�nim na�rtom nadzornega 
odbora. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi  ocenjenega števila sej in opravljenih ur nadzora. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 173.917 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je prora�unske porabe  vklju�uje porabo za nagrade zaslužnim ob�anom ter stroške za obveš�anje doma�e in 
tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganje ter upravljanje z ob�inskim premoženjem. Ob�ina 
ima nalogo da zagotavlja skupne administrativne službe in splošne javne storitve tudi na podro�ju javnosti dela ter 
nagrajevanja. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Odlok o podeljevanju priznanj Ob�ine Vojnik (UPB 1- Uradni list RS št. 66/09) 
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ob�ine Vojnik (Uradni list RS, št. 64/2008) 
Odlok o obliki in na�inu uporabe simbolov ter pe�atov Ob�ine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996)  
Zakon o dostopu do informacij javnega zna�aja (UPB-2 Uradni list RS št. 51/06)    

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

- Spodbujanje aktivnega sodelovanja v krajih in v ob�ini z nagrajevanjem.   
- Ažurno obveš�anje javnosti o vseh vsebinah dela ob�ine in njenih organov. 
- Izvajanje protokolarnih dogodkov 
- Racionalno razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0401 - Kadrovska uprava 
0403 - Druge skupne administrativne službe 

0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 4.654 € 

Opis glavnega programa 

Ob�inski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja ob�ine: zlati, dva srebrna in tri 
bronaste grbe, na predlog župan pa 6-10 priznanj. Grbi se izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna 
priznanj. Zlati ob�inski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi obdarjeni.  

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Spodbujanje aktivnega sodelovanja v krajih in v ob�ini z nagrajevanjem. 

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

Podelitev 1 zlatega, 2 srebrnih in 3 bronastih grbov ter 8 županovih priznanj 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
 100 Ob�inski svet 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
Vrednost: 4.654 € 

Opis podprograma 

Ob�inski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja ob�ine: zlati, dva srebrna in tri 
bronaste grbe, na predlog župan pa 6-10 priznanj. Grbi se izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna 
priznanj.Zlati ob�inski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi obdarjeni.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o podeljevanju priznanj Ob�ine Vojnik (UPB 1- Uradni list RS št. 66/09) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podelitev 6 grbov in 6 - 10 priznanj letno. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podelitev 1 zlatega, 2 srebrnih in 3 bronastih grbov ter 8 županovih priznanj. 

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000110 - ob�inske nagrade in priznanja 
Vrednost: 4.654 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja ob�ine: zlati, dva srebrna in tri 
bronaste grbe, na predlog župan pa 6-10 priznanj. Grbi se izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna 
priznanja. Zlati ob�inski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi obdarjeni.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un predloga porabe temelji na Odloku o podeljevanju priznanj Ob�ine Vojnik ter na dosedanji porabi za 
izdelavo priznanj in stroškov daril.   

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 169.263 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 vklju�uje druge skupne administrativne stroške kot so sredstva za obveš�anje javnosti, 
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z ob�inskim premoženjem 
ter sredstva za poslovne prostore ob�ine. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

- Ažurno obveš�anje javnosti o vseh vsebinah dela ob�ine in njenih organov. 
- Izvajanje protokolarnih dogodkov 
- Racionalno razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 

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

- Javno obveš�anje ob�anov in drugih zainteresiranih o finan�nem in vsebinskem poslovanju ob�ine - kazalec 
število ob�inskih glasil, število objav v uradnem glasilu 
- Osveš�anje ob�anov o izobešanju zastav ob praznikih - kazalec: število prodanih zastav 
- Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj z namenom prepoznavnosti v prostoru z ob�inskimi in 
krajevnimi prazniki ter spodbujanje ob�anov za aktivno sodelovanje pri izvajanju lokalnih storitev in boljših 
pogojev za življenje v svojem okolju.  Doseganje ciljev se bo merilo s številom protokolarnih dogodkov ter številom 
udeležencev na dogodkih.   
- Zagotavljanje racionalnega razpolaganja z ob�inskim premoženjem . doseganje ciljev se bo merilo s primerjavo 
porabljenih sredstev za vzdrževanje in višino prihodkov.  
  

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - obveš�anje doma�e in tuje javnosti 
 100 - Ob�inski svet 
04039002 - izvedba protokolarnih dogodkov 
 100 - Ob�inski svet 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 
 406 - Ob�inska uprava - ob�insko premoženje 

04039001 - Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 
Vrednost: 66.704 € 
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Opis podprograma 

V ta podprogram so vklju�eni: izdelava celostne podobe ob�ine, izdajanje ob�inskega glasila Ogledalo, objava 
ob�inskih predpisov v uradnem glasilu ob�ine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani ob�ine, izdelava ob�inskih 
zastav in grbov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Statut ob�ine Vojnik (Uradni list RS št. 59/06 in 67/06) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Javno obveš�anje ob�anov in drugih zainteresiranih o finan�nem in vsebinskem poslovanju ob�ine - kazalec 
število ob�inskih glasil, število objav v uradnem glasilu 
- Prepoznavnost ob�ine Vojnik v okolju  
- Osveš�anje ob�anov o izobešanju zastav ob praznikih - kazalec: število prodanih zastav 

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

- Javno obveš�anje ob�anov in drugih zainteresiranih o finan�nem in vsebinskem poslovanju ob�ine - kazalec 
število ob�inskih glasil, število objav v uradnem glasilu. 
- Prepoznavnost ob�ine Vojnik v okolju.  
- Osveš�anje ob�anov o izobešanju zastav ob praznikih - kazalec: število prodanih zastav.  

  

 

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000120 - celostna podoba ob�ine 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Celostna podoba ob�ine je bistveni element prepoznavanja v prostoru in �asu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�e je Odlok o obliki in na�inu uporabe simbolov ter pe�atov Ob�ine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996) ter 
poraba preteklih let. 

1000121 - �asopis Ogledalo 
Vrednost: 34.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ob�ine Vojnik, katerega cilj in naloga je 
skrb za obveš�anje, predvsem ob�anov ob�ine Vojnik, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v ob�ini.  
Programska vsebina so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporo�ila), ki se razširjajo z namenom 
obveš�anja ob�anov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi ob�inskega sveta, delovanju ob�inske 
uprave in krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote Celje, obveš�anje o kulturnih, izobraževalnih, turisti�nih, 
športnih in drugih prireditev društev ter mnenja ob�anov.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�e je Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ob�ine Vojnik (Uradni list RS, št. 64/2008) ter 
predvidena poraba na osnovi predra�unov in porabe v preteklem letu. 

1000122 - uradne objave 
Vrednost: 6.400 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina je dolžna objaviti svoje splošne akte v javnem glasilu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba je predvidena v višini dosedanje porabe, izhodiš�e je obveznost ob�ine, da svoje predpise objavlja v uradnih 
glasilih. 

1000123 - internetne strani 
Vrednost: 1.685 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik skrbi za obveš�anje o vseh pomembnih procesih in dogodkih v ob�ini.  Vsebina so informacije vseh 
vrst (vesti, obvestila, sporo�ila), ki se razširjajo z namenom obveš�anja ob�anov z lokalnimi predpisi in sklepi, 
javnimi razpisi, sklepi ob�inskega sveta, delovanju ob�inske uprave in krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote 
Celje, obveš�anje o kulturnih, izobraževalnih, turisti�nih, športnih in drugih prireditev društev Ob�ina je dolžna 
imeti na internetni strani tudi katalog informacij javnega zna�aja. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ker ob�inski sodelavci sami ažurirajo vsebine spletnih strani, je strošek le povezava na centralni sistem ter tehni�ne 
in  oblikovne spremembe - ažuriranje spletnih strani. Podlaga je predhodna letna poraba. Izhodiš�e je Zakon o 
dostopu do informacij javnega zna�aja (UPB-2 Uradni list RS št. 51/06)    

1000124 - zastave in grbi 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina skrbi za prepoznavnost v prostoru. Ob�ane navaja tudi na izobešanje ob�inskih in slovenskih zastav ob 
praznikih. Kot vzor ob�ina skrbi, da so zastave na vseh javnih institucijah, da se pravo�asno zamenjajo z novimi 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba v preteklih letih in predra�uni. 

1000125 - obvestilne table 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva v za postavitev obvestilnih tabel za informiranje prebivalcev in obiskovalcev Ob�ine Vojnik. Z 
obvestilnimi tablami bi omogo�ili našim društvom in ostalim interesnim skupinam oglaševanje dogodkov ter za 
uradna obvestila Ob�ine Vojnik. Planiramo postavitev 20-ih obvestilnih tabel. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0004 signalizacija (informativna, turisti�na, gospod.) 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena je na podlagi predra�una. 

1000160 - splošna promocija ob�ine 
Vrednost: 9.459 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik sodeluje z lokalnimi mediji, ki objavljajo najpomembnejša obvestila in poro�ila o delu ob�inske 
uprave in Ob�inskega sveta.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodbe z mediji in poraba preteklih let. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Vrednost: 9.546 € 

Opis podprograma 

Ob�ina Vojnik in Krajevne skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik izvajajo protokolarne dogodke kot so 
ob�inski praznik ter prazniki krajevnih skupnosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o obliki in na�inu uporabe simbolov ter pe�atov Ob�ine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996)  
Statut Ob�ine Vojnik (Uradni list RS št. 59/06 in 67/06) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj z namenom prepoznavnosti v prostoru z ob�inskimi in 
krajevnimi prazniki ter spodbujanje ob�anov za aktivno sodelovanje pri izvajanju lokalnih storitev in boljših 
pogojev za življenje v svojem okolju.  Doseganje ciljev se bo merilo s številom protokolarnih dogodkov ter številom 
udeležencev na dogodkih.  

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

Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj - število protokolarnih dogodkov ter število 
udeležencev na dogodkih.  

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000130 - ob�inski praznik 
Vrednost: 5.518 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka definira porabo za izvedbo osrednje prireditve ob�ine Vojnik in Ob�inskega sveta ob 
ob�inskem prazniku, na kateri se podelijo priznanja Ob�ine Vojnik ter ovrednoti realizacija nalog. Ob�inski praznik 
je 4. oktobra - dan ustanovitve ob�ine in je dolo�en s Statutom Ob�ine Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi predhodnih stroškov. 

701 - KS VOJNIK 
Vrednost: 35.213 € 

7010101 - krajevni praznik 
Vrednost: 1.649 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob praznovanju krajevnega praznika se zvrstijo razne prireditve, za katere ob�ina daje dotacijo krajevnim 
skupnostim. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirane prireditve ter poraba sredstev v preteklih letih. 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 62.963 € 

7020101 - krajevni praznik 
Vrednost: 1.267 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob praznovanju krajevnega praznika se zvrstijo razne prireditve, za katere ob�ina daje dotacijo krajevnim 
skupnostim. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirane prireditve ter poraba sredstev v preteklih letih. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 51.761 € 

7030101 - krajevni praznik 
Vrednost: 1.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob praznovanju krajevnega praznika se zvrstijo razne prireditve, za katere ob�ina daje dotacijo krajevnim 
skupnostim. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirane prireditve ter poraba sredstev v preteklih letih. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 
Vrednost: 93.013 € 

Opis podprograma 

Ob�ina Vojnik je lastnik poslovnih prostorov, za katere pla�uje vzdrževanje, sicer pa zanje prejema najemnine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj je zagotoviti vrednost poslovnih prostorov. Kazalec je razmerje med prejemom najemnin in odhodki 
za investicijsko vzdrževanje.  

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

Zagotovitev vrednosti poslovnih prostorov. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je razmerje med višino najemnin 
in odhodki za investicijsko vzdrževanje.  
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401 - OB�INSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 545.152 € 

4010501 - materialni stroški šol 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Dejavnosti v okviru prora�unske postavke so na�rtovane tako, da omogo�ajo nemoteno izvrševanje dela Policijske 
pisarne v Vojniku, katere stroške bo refundiralo Ministrstvo za notranje zadeve ( telefonski stroški, ogrevanje, 
varovanje, �iš�enje prostorov) in so planirani med v prihodki. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Materialni stroški so planirani na podlagi ocene stroškov in se delijo sorazmerno s površino prostorov, ki jih na 
Keršovi ul. 12 uporablja tudi skupna ob�inska uprava. 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 517.022 € 

4060101 - poslovni prostori - nujna vzdrževanja KS Vojnik 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina ima v lasti poslovne prostore, ki jih mora vzdrževati,  sicer pa zanje prejema najemnino. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a je dosedanja letna poraba ter plan predvidenih del. 

4060201 - poslovni prostori - nujno vzdrževanje Nova Cerkev 
Vrednost: 443 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina ima v lasti poslovni prostor, ki ga mora vzdrževati, sicer pa zanje prejema najemnino. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a je dosedanja letna poraba ter plan predvidenih del. 

4060303 - prireditveni paviljon Frankolovo 
Vrednost: 81.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V delu kjer je predhodno stala utica v graš�inskem parku, bo sedaj na novo postavljen prireditveni paviljon kateri bo 
služil za potrebe društev pri organizaciji prireditev in ostalih dogodkov v kraju. Projekt bomo prijavljali na ukrep 
razvoja podeželja. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-10-0001 Paviljon Frankolovo. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 990.512 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je 06 zajema sredstva za delovanje ožjih delov ob�in, �lanarino za Skupnost ob�in Slovenije ter druge oblike 
povezovanja ob�in kot je v okviru Regionalne razvojne agencije Celje in Obmo�nega razvojnega partnerstva 
"Osrednje Celjsko".  

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06) 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

-Zagotovitev ažurnega informiranja, prenosa dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti 
ob�in Slovenije.     
     
-spodbujanje skladnega razvoja 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi obmo�ji v 
ob�ini, 

- prepre�evanje nastajanja novih obmo�ij z ve�jimi razvojnimi problemi, 

- pove�anje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju na�el trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 
trajnostni razvoj kulturne dediš�ine in dostopnost do kulturnih dobrin  

- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 

- zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesre�ami in zmanjševanje razlik v zdravju, 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0601 - Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0602 -  Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 
0603 - Dejavnost ob�inske uprave 

0601 - Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 13.597 € 

Opis glavnega programa 

Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vklju�uje sredstva za razli�ne 
oblike povezovanja ob�in (SOS, RASR, ORP, OOZ. RDO, LAS). 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

-Zagotovitev ažurnega informiranja, prenosa dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti 
ob�in Slovenije   
-spodbujanje skladnega razvoja 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi obmo�ji v 
ob�ini, 

- prepre�evanje nastajanja novih obmo�ij z ve�jimi razvojnimi problemi, 

- pove�anje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju na�el trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 
trajnostni razvoj kulturne dediš�ine in dostopnost do kulturnih dobrin  

- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 



 

Stran 36 od 145 

- zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesre�ami in zmanjševanje razlik v zdravju, 

 

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

- Zagotovitev ažurnih informacij /število informacij 
- Zagotovitev skupnega ugodnejšega zavarovanja /strošek zavarovanja  primerjava: 2010/2011 
- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti ob�in Slovenije/ število po vsebini    
- Skupna prijava za gradnjo širokopasovnih omrežij na obmo�jih "belih lis". 
- Izdaja skupnih katalogov, obvestil in poro�il/ število 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
100 - OB�INSKI SVET 
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
409 - OB�INSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 

  

 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 1.175 € 

Opis podprograma 

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti in to sta: Združenja ob�in Slovenije in 
Skupnost Ob�in Slovenije. Ob�ina Vojnik je na podlagi sklepa Ob�inskega sveta vklju�ena v Skupnost ob�in 
Slovenije, kjer pla�uje stroške �lanarine glede na število prebivalcev.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Sklep Ob�inskega sveta Ob�ine Vojnik 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotovitev ažurnega informiranja /število informacij: pisnih in elektronskih  
- Zagotovitev prenosa dobrih praks ter / število 
- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti ob�in Slovenije/ število po vsebini   

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

- Zagotovitev ažurnih informacij /število informacij: pisnih in elektronskih 
- Zagotovitev skupnega ugodnejšega zavarovanja /strošek zavarovanja  primerjava: 2010/2011 
- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti ob�in Slovenije/ število po vsebini   

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000140 - Skupnost ob�in Slovenije 
Vrednost: 1.175 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski svet je sprejel sklep, da se ob�ina vklju�i v Skupnost ob�in Slovenije, kjer pla�uje �lanarino, zato pa ima 
do 50 % popusta pri seminarjih, ki jih organizira SOS. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklep Ob�inskega svet k pristopu in sklep skupš�ine SOS o višini �lanarine.   
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06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 12.422 € 

Opis podprograma 

Ob�ina Vojnik se povezuje tudi na druge na�ine z drugimi ob�inami in sicer preko RAZVOJNE AGENCIJE 
SAVINJSKE REGIJE, RASR ter Obmo�nega razvojnega partnerstva "Osrednje Celjsko". 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06) 
- Sklepa Ob�inskega sveta o sodelovanju 
- Pogodbi o sodelovanju 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 -   spodbujanje skladnega razvoja 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi obmo�ji v 
ob�ini, 

- prepre�evanje nastajanja novih obmo�ij z ve�jimi razvojnimi problemi, 

- pove�anje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju na�el trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 
trajnostni razvoj kulturne dediš�ine in dostopnost do kulturnih dobrin  

- uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 

- zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesre�ami in zmanjševanje razlik v zdravju, 

Kazalci: Število novih podjetij in samostojnih podjetnikov  izven urbanih središ� Vojnik, Nova Cerkev Frankolovo 
       Število skupnih predstavitev, katalogov, obvestil 
       Število skupnih aktivnosti  
          

 

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

- Skupna prijava za gradnjo širokopasovnih omrežij na obmo�jih "belih lis". 
- Izdaja skupnih katalogov, obvestil in poro�il/ število 

409 - OB�INSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
Vrednost: 55.388 € 

4090101 - RASR Celje, razvoj 
Vrednost: 6.592 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na podro�ju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojna agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela 
novoustanovljena agencija RASR, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE katere ustanovitelji so 31 ob�in 
Savinjske regije, ki jih bo ta organizacija pokrivala. Cilji delovanja RASR so: spodbujati lokalne in regionalne 
iniciative na podro�ju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje na �rpanje EU sredstev v 
obdobju 2007-2013 in posledi�no uresni�evati 3 temeljne cilje kohezijske politike (konvergenca, regionalna 
konkuren�nost in zaposlovanje ter teritorialno sodelovanje); skozi pridobivanje sredstev na razli�nih doma�ih in 
mednarodnih razpisih vplivati na izboljšanje ekonomsko-socialnega stanja v lokalnem in regionalnem okolju; 
pospeševati odpravljanje razvojnega zaostanka v lokalnem in regionalnem okolju, ob upoštevanju na�el trajnostnega 
razvoja, inovativnosti, konkuren�nosti in socialne varnosti prebivalstva. Merljivi rezultati bodo, kot posledica 
udejanjanja zastavljenih ciljev RASR, vidni na daljši rok. V okviru prora�unske postavke so namenjena sredstva 
tudi za druge razvojne naloge, financirane direktno iz prora�una Ob�ine Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o skupnem sodelovanju in sofinanciranju dela skupnih aktivnosti. 

4090106 - Obmo�no razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko" 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru pristojnosti in prora�unskih možnosti bo Ob�ina Vojnik sofinancirala Obmo�no razvojno partnerstvo 
Osrednje Celjsko (v nadaljevanju ORP), ki vklju�uje Dobrno, Laško, Mestno ob�ino Celje, Štore in Vojnik. 
Partnerstvo je bilo ustanovljeno decembra 2008 kot oblika interesnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju skupnih 
in povezanih projektov na obmo�ju ob�in ustanoviteljic. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o interesnem sodelovanju 5 ob�in. 

4090107 - Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje 
Vrednost: 1.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru pristojnosti in prora�unskih možnosti bo Ob�ina Vojnik sofinancirala pripravo za prijavo in izvajanje 
aktivnosti, ki se nanašajo na JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA 
REGIONALNI RAZVOJ - ESRR, ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI REGIONALNIH DESTINACIJSKIH 
ORGANIZACIJ. Partnerstvo je bilo ustanovljeno decembra 2008 kot oblika interesnega sodelovanja pri pripravi in 
izvajanju skupnih in povezanih projektov na obmo�ju ob�in ustanoviteljic. Aktivnosti bo po pooblastilu ob�in 
ustanoviteljic vodil Zavod Celeia. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka je vezana na poseben projekt - JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ - ESRR, ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI REGIONALNIH 
DESTINACIJSKIH ORGANIZACIJ. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o interesnem sodelovanju ob�in. 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 
Vrednost: 20.232 € 

Opis glavnega programa 

Sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju odlo�itev ob�inskega sveta, ki se nanašajo na krajevne  skupnosti, 
z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z    društvi, osnovno  šolo  in nevladnimi 
organizacijami z obmo�ja  krajevne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za ob�anke in ob�ane, obveš�anje 
ob�anov o  dogodkih in prireditvah v krajevni, obravnavanje in sprejemanje predlogov ob�anov, ter posredovanje 
predlogov  ob�ini v reševanje. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Svet krajevne skupnosti bo konstruktivno sodeloval pri reševanju težav na podro�ju krajevne skupnosti  in 
sprejemanju odlo�itev ob�inskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo 
tudi z ob�insko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na obmo�ju skupnosti. 

  

 

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov dolo�il prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v 
sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na obmo�ju skupnosti v prihodnjem letu. 
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Kazalci: število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti, število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov 
ob�anov ter število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov ob�inskemu svetu in upravi. 

  

 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov ob�in 

 

06029001 - Delovanje ožjih delov ob�in 
Vrednost: 20.232 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na delovanje krajevne skupnosti in sodelovanje sveta 
krajevne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in krajani, njihovemu obveš�anju o 
dogodkih  in prireditvah v krajevni skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Ob�ine Vojnik. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Aktivno sodelovanje sveta  krajevne skupnosti  pri odlo�itvah ob�inskega sveta, ter sodelovanje  z ob�insko upravo 
pri pripravah in izvajanju programa na obmo�ju krajevne skupnosti. 
Kazalci: število podanih pobud �lanov sveta, posameznih ob�anov in društev. 

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

Na podlagi sprejetih programov, bo svet krajevne skupnosti dolo�il prioritetne naloge na podro�ju krajevne 
skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu. 
Kazalci: število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti,  število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih 
posredujejo krajani ter  število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani ob�inskemu svetu in upravi. 

401 - OB�INSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 545.152 € 

4010301 - str.poslovanja KS Vojnik 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Krajevna skupnost ima sedež v stavbi ob�inske uprave, zato so planirana sredstva le za nakup pisarniškega 
materiala. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

4010302 - str.poslovanja KS NC 
Vrednost: 1.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za pla�ilo stroškov mobilnega telefona. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba je planirana na podlagi dosedanjih stroškov in pravilnika o uporabi službenih mobilnih in stacionarnih 
telefonov v lasti Ob�ine Vojnik. 

4010303 - str.poslovanja KS Frankolovo 
Vrednost: 613 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za pla�ilo stroškov mobilnega telefona 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba je planirana na podlagi dosedanjih stroškov in pravilnika o uporabi službenih mobilnih in stacionarnih 
telefonov v lasti Ob�ine Vojnik. 

701 - KS VOJNIK 
Vrednost: 35.213 € 

7010110 - stroški poslovanja 
Vrednost: 629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Krajevna skupnost ima sedež v stavbi ob�inske uprave, zato so planirana sredstva le za nakup pisarniškega 
materiala. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 62.963 € 

7020110 - stroški poslovanja 
Vrednost: 6.482 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina zagotavlja krajevni skupnosti sredstva za osnovno delovanje in poravnavo stroškov elektrike, vode, poštnih 
storitev, odvoza smeti, vzdrževanja prostorov, �iš�enja, telefona, interneta. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 51.761 € 

7030110 - stroški poslovanja 
Vrednost: 10.231 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina zagotavlja krajevni skupnosti sredstva za osnovno delovanje in poravnavo stroškov elektrike, vode, poštnih 
storitev, odvoza smeti, vzdrževanja prostorov, �iš�enja, telefona, interneta in stroški bazena. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta.  

  

 

 

0603 - Dejavnost ob�inske uprave 
Vrednost: 956.683 € 

Opis glavnega programa 

Ob�inska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti ob�ine na razli�nih 
delovnih podro�jih v skladu z odlokom. Za opravljanje nalog ob�inske uprave je v Ob�ini Vojnik ustanovljen enovit 
organ. V okviru ob�inske uprave deluje tudi režijski obrat, ki je samostojna notranja organizacijska enota, opravlja 
pa dolo�ene dejavnosti gospodarskih javnih služb.   
Ustanovljen je tudi Medob�inski inšpektorat in redarstvo Ob�in Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zre�e (v nadaljevanju MIR), ki izvaja nadzor nad zakonskimi dolo�ili in odloki ob�in 
ustanoviteljic, ter sankcionira fizi�ne in pravne osebe, ki ne spoštuje dolo�ila le-teh.  
V okviru dejavnosti ob�inske uprave so tudi Krajevni skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo, ki imajo statut 
pravnih oseb. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

- strokovno, u�inkovito in racionalno izvrševanje nalog ob�inske uprave, krajevnih skupnosti in režijskega obrata;  
- zakonito, pravo�asno in u�inkovito uresni�evanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 
postopkih; 
- polna zaposlenost delavcev v ob�inski upravi 
- u�inkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo  

S sankcioniranjem fizi�nih in pravnih oseb nastajajo prihodki, ki se stekajo v prora�un ob�in ustanoviteljic, vendar 
osnovni namen dela v MIR -u ni prihodek prora�una temve� dose�i spoštovanje uveljavljenih predpisov. MIR ima 
pretežno represivno podro�je dela, saj izvaja nadzor nad zakonskimi dolo�ili in dolo�ili odlokov ob�in 
ustanoviteljic, ter izreka predpisane sankcije, vklju�no s prisilno izvršbo in izterjavo nepla�anih glob. Veliko 
pozornosti se namenja tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveš�anjem javnosti.  MIR je prekrškovni 
organ ob�in ustanoviteljic, ki vodi in odlo�a v prekrškovnih postopkih. 

 

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

- z istimi stroški zagotoviti ve�jo dostopnost za ob�ane - priklju�itev na e-portal državne uprave 
- skrajšati rok rešitve vloge za 2 dni glede na leto 2010 
- pove�ati število objav na spletnih straneh glede na leto 2010. V ta namen bomo objavljali razli�ne informacije, ki 
so za javnost zanimive. Primerjava števila objav v letu 2011 glede na leto 2010 je kazalec, s katerim se bo merilo 
doseganje tega cilja. 
- ob�inska uprava bo izvedla ve�je število aktivnosti na podro�ju sodelovanja z drugimi organi in institucijami. Pri 
tem bomo organizirali, ali se udeležili sestankov, delavnic in drugih oblik strokovnih sre�anj. Primerjava števila 
aktivnosti v letu 2011 glede na leto 2010je kazalec s katerim se bo merilo doseganje tega cilja.   
Ob�inska uprava bo pri svojem delu tudi na letni ravni sledila ostalim dolgoro�nim ciljem glavnega programa.  

Za Medob�inski inšpektorat in redarstvo so naslednji letni cilji in kazalci:  
Uspešnost se ocenjuje po: 
- urejenosti stanja na podro�ju izvajanja nadzora, kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim 
in stalnim izvajanjem našega nadzora;  
kazalec: % odpravljenih nepravilnosti glede na ugotovljene nepravilnosti se bo pove�alo za 3 %.    
- gospodarnost se ocenjuje z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov ter smotrno izrabo delovnega �asa, 
kar vse pogojuje ve�jo u�inkovitost. Ve�jo u�inkovitost lahko dosežemo z uvedbo sodobnega ra�unalniškega 
programa Redar, z boljšo notranjo organizacijo dela, dodatnimi izobraževanji in podobno. 
Urejenost, gospodarnost in u�inkovitost si bomo prizadevali še izboljšati s sodelovanjem s primerljivimi organi, 
delujo�imi v sosednjih in podobno velikih ob�inah. 
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Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija ob�inske uprave 
 100 - Ob�inski svet 
 401 - Ob�inska uprava splošne zadeve 
 500 - Skupna ob�inska uprava - Medob�inski inšpektorat in redarstvo 
 600 - Režijski obrat 
 702 - KS Nova Cerkev 
 703 - KS Frankolovo  
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje ob�inske uprave 
 401 - Ob�inska uprava splošne zadeve 
 500 - Skupna ob�inska uprava - Medob�inski inšpektorat in redarstvo 

06039001 - Administracija ob�inske uprave 
Vrednost: 937.229 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega pla�e zaposlenih in materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
- Zakon o ob�inskem redarstvu 
- Zakon o varnosti cestnega prometa 
- Zakon o prekrških 
- Zakon o javnih financah 
- Statut Ob�ine Vojnik in statuti ob�in ustanoviteljic 
- Odlok o organizaciji in delovnem podro�ju Ob�inske uprave ob�ine Vojnik 
- Odlok o ustanovitvi organa Skupne ob�inske uprave ob�in Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zre�e, 
- Odloki o prora�unih ob�in ustanoviteljic, 
- Odloki o gospodarskih javnih službah ob�in ustanoviteljic, 
- Odloki o javnem redu in miru ob�in ustanoviteljic 
- Odloki o javni snagi in videzu naselij ob�in ustanoviteljic 
- Odloki o turisti�ni taksi ob�in ustanoviteljic 
- Odloki  o ob�inskih cestah ob�in ustanoviteljic 
- Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest ob�in ustanoviteljic 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- strokovno, u�inkovito in racionalno izvrševanje nalog ob�inske uprave; 
- zakonito, pravo�asno in u�inkovito uresni�evanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 
postopkih; 
- polna zaposlenost delavcev v ob�inski upravi 
- u�inkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo  
Dolgoro�ni cilj MIR-a je, da pri danih pogojih in pri razpoložljivem �asu, cim bolje izpolnijo obveznosti, ki jih 
dolo�ajo zakoni in ob�inski predpisi ter vsako leto opravijo naloge iz svoje pristojnosti ter s tem prispevajo k 
spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu. 

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

- z istimi stroški zagotoviti ve�jo dostopnost za ob�ane - priklju�itev na e-portal državne uprave 
- skrajšati rok rešitve vloge za 2 dni glede na leto 2010 
- pove�ati število objav na spletnih straneh glede na leto 2010. V ta namen bomo objavljali razli�ne informacije, ki 
so za javnost zanimive. Primerjava števila objav v letu 2011 glede na leto 2010 je kazalec, s katerim se bo merilo 
doseganje tega cilja. 
- ob�inska uprava bo izvedla ve�je število aktivnosti na podro�ju sodelovanja z drugimi organi in institucijami. Pri 
tem bomo organizirali, ali se udeležili sestankov, delavnic in drugih oblik strokovnih sre�anj. Primerjava števila 
aktivnosti v letu 2011 glede na leto 2010 je kazalec s katerim se bo merilo doseganje tega cilja.   
Ob�inska uprava bo pri svojem delu tudi na letni ravni sledila ostalim dolgoro�nim ciljem glavnega programa.  
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Letni izvedbeni cilj MIR-a: pravo�asna in kakovostna izvedba nadzorov in drugih na�rtovanih nalog. 
Z izvrševanjem inšpekcijskega nadzorstva in dela ob�inskih redarjev v obliki: 
- rednih in izrednih pregledov; 
- kontrolnih inšpekcijski pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti; 
- koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo; 
- pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti  
bomo dosegli naslednje cilje:  
- odpravo posegov v cestnem svetu ter varovalnem pasu ob�inskih cest; 
- vzdrževanje �isto�e in urejenosti javnih površin; 
- odstranitev zapuš�enih vozil; 
- odstranitev komunalnih odpadkov in divjih odlagališ�; 
- pravilno ravnanje z odpadnimi vodami; 
- vodenje in pobiranje turisti�ne takse;  
- urejeno plakatiranje; 
- urejeno parkiranje. 

  

 

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000150 - ostali stroški 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski svet ima za svoje delovanje razli�ne materialne stroške kot je strokovna literatura (Letopis). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na stroških v preteklih letih. 

401 - OB�INSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 545.152 € 

4010101 - bruto pla�e, potni stroški, prehrana in ostalo 
Vrednost: 391.927 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Finan�na sredstva prora�unske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za pla�e in druge prejemke zaposlenih 
v ob�inski upravi Ob�ine Vojnik.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�na sredstva za pla�e in dajatve so na�rtovana skladno s sprejetim kadrovskim na�rtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za na�rtovanje pravic porabe za pla�e. Ob predpostavki doseganja kadrovskega na�rta v preteklem letu, so 
predvidene le nadomestne zaposlitve. Osnova za izra�un potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni 
pla�ni razredi, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za na�rtovanje pla�. 

4010102 - notranji revizor 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina mora v skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ izvajali notranjo revizijo vsako leto. Ob�ina tako za vsako leto po razli�nih sklopih 
naro�a izvajanje notranje revizije. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let. 

4010103 - stroški službenega vozila 
Vrednost: 4.793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Službeni avtomobil uporablja župan in delavci ob�inske uprave za izvajanje nalog izvrševanja dejavnosti župana in 
ob�inske uprave. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na porabi preteklih let. 

4010104 - Storitve 
Vrednost: 71.020 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Dejavnosti v okviru prora�unske postavke so na�rtovane tako, da omogo�ajo nemoteno izvrševanje dela ob�inske 
uprave. Vklju�ujejo predvsem:  zagotavljanje optimalnih storitev za opravljanje pristojnosti ob�inske uprave , 
upravljanja in vzdrževanja opreme, optimalno sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami  (poštne, 
telefonske, ra�unalniške, programske,  pravne storitve, storitve varstva pri delu in varovanja) 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�na sredstva so na�rtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše u�inke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

4010105 - pisarniški material 
Vrednost: 13.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Dejavnosti v okviru prora�unske postavke so na�rtovane tako, da omogo�ajo nemoteno izvrševanje dela ob�inske 
uprave. Vklju�ujejo predvsem:  zagotavljanje pisarniškega materiala in drugih pripomo�kov za opravljanje 
pristojnosti ob�inske uprave, ob�inskega svet, župana, nadzornega odbora.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�na sredstva so na�rtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše u�inke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

4010106 - ostali materialni stroški 
Vrednost: 35.297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Dejavnosti v okviru prora�unske postavke so na�rtovane tako, da omogo�ajo nemoteno izvrševanje dela ob�inske 
uprave. Vklju�ujejo predvsem stroške drobnega inventarja, �asopisov, strokovne literature, šolnin, seminarjev in 
materialnih stroškov ob�inske stavbe (ogrevanje, varovanje, voda, smeti, �iš�enje). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�na sredstva so na�rtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše u�inke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

4010107 - energetska izkaznica ob�ine 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Vzpostavitev daljinskega energetskega managementa (DEM) in izdelava energetskih izkaznic. Nadzor rabe in 
stroškov za energijo poljubne stavbe ali institucije je osnova vsakega energetskega upravljanja in pogoj za možno 
znižanje porabe energije in s tem znižanje energetskih stroškov. Podatke o rabi in stroških energije je potrebno sproti 
spremljati, nadzorovati in primerjati s ciljnimi vrednostmi. Podatki se bodo v sistemu energetskega upravljanja 
celovito statisti�no obdelali, po kon�anem poslovnem letu pa bo energetski upravitelj podal letno poro�ilo o porabi 
energije v prejšnjem letu. Energetsko knjigovodstvo je ciljno spremljanje porabe energije in nam omogo�a 
ugotavljanje energetske u�inkovitosti stavbe. Dobro poznavanje obstoje�ega stanja, porabe energije in preteklih 
trendov, je osnova za na�rtovanje in izvajanje ukrepov za boljšo energetsko upravljanje stavbe. Energetsko 
knjigovodstvo je pomembno orodje za u�inkovito rabo energije v stavbah. Šele s primerjavami porabe energije in 
denarja v �asovnih obdobjih glede na dolo�en objekt in glede na rabo energije za specifi�en namen, se ustvarja 
zavest o tem, da so energetske storitve vezane na stroške, ki se lahko glede na dano storitev na enoto zelo 
razlikujejo. Takšen pogled na energetske stroške omogo�a, da jih gledamo kot spremenljivko, na katero ne vplivajo 
le gibanja na trgih energije in energentov, temve� tudi izbire in dejanja financerjev, upraviteljev, vzdrževalcev in 
uporabnikov. Zato je energetsko knjigovodstvo oziroma vzpostavitev stalnega beleženja in spremljanja rabe energije 
in stroškov prvi korak k u�inkoviti rabi energije v stavbah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0054 nakup opreme za ob�insko upravo, ob�inski svet. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

(1) Priprava celotne sheme objektov in uporabniških imen za naro�nika pred prvo inštalacijo objekta v DEM; (2) 
Priprava uporabniških pravic za posamezno uporabniško ime pred prvo inštalacijo objekta v DEM; (3) Inštalacija 
programske opreme DEM na uporabniški ra�unalnik in predstavitev osnovnih funkcionalnosti DEM-a uporabniku 
med in po inštalaciji; 

4010410 - materialni stroški 
Vrednost: 2.441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Dejavnosti v okviru prora�unske postavke so na�rtovane tako, da omogo�ajo nemoteno izvrševanje dela UE Celje, 
krajevnega urad Vojnik, ki stroške skoraj v celoti  refundira (vklju�eno v prihodke). Vklju�ujejo predvsem 
optimalne delovne in druge pripomo�ke ter storitve  za opravljanje pristojnosti Upravne enote Celje, Krajevnega 
urada Vojnik ( telefonski stroški,  ogrevanje, varovanje, �iš�enje prostorov). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finan�na sredstva so na�rtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše u�inke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

500 - SKUPNA OB�INSKA UPRAVA - MEDOB�INSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO 

Vrednost: 206.959 € 

5000101 - pla�e 
Vrednost: 134.799 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva prora�unske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za pla�e in druge prejemke zaposlenih v skupni 
ob�inski upravi Medob�inski inšpektorat in redarstvo ob�in Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zre�e. Sredstva so planirana za 5 zaposlenih, kar je v skladu s kadrovskim na�rtom. Ob�ina 
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Vojnik je sedežna ob�ina, zato na�rtujemo celotno porabo, v prihodkih na�rtujemo del sofinanciranja od drugih 
ob�in v višini 86 %. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu pla� v javnem sektorju (ZSPJS) in 
kadrovskim na�rtom za leto 2011. Postavka zajema osnovne pla�e, sredstva za povra�ila in nadomestila, regres za 
letni dopust, premije in druge izdatke, ki so na�rtovani v skladu z izhodiš�i za pripravo ob�inskega prora�una za leto 
2011. 

5000102 - materialni stroški 
Vrednost: 27.620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru postavke so planirani materialni stroški za dejavnost MIR-a. Zajeti so voda, elektrika, ogrevanje, �iš�enje, 
odvoz smeti, telefon, stroški vozil (registracija, zavarovanje, servis, gorivo), najemnina poslovnih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi predhodne porabe ter ocenjene vrednosti v okviru dejavnosti, ki se bodo izvajale v 
letu 2011.   

5000103 - ostalo 

Vrednost: 38.340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru postavke so planirani naslednji stroški: izobraževanje, zavarovanje, strokovna literatura, stroški dela 
komisije za ugotavljanje prekomerne uporabe prisilnih sredstev, vzdrževanje ra�unalnikov in programske opreme, 
nakup uniform in ostalega drobnega inventarja, pisarniški material, najem mobilne enote z radarjem ter varstvo pri 
delu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi predhodne porabe ter ocenjene vrednosti v okviru dejavnosti, ki se bodo izvajale v 
letu 2011.   

510 - SKUPNA OB�INSKA UPRAVA OB�IN VITANJE IN VOJNIK 
Vrednost: 58.688 € 

5100101 - pla�e 
Vrednost: 48.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva prora�unske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za pla�e in druge prejemke zaposlenih v 
"Skupni ob�inski upravi ob�in Vitanje in Vojnik". Sredstva so planirana na podlagi kadrovskega na�rta za 3,5 
zaposlene za obdobje 6 mesecev (od 1.6.2011).  Ob�ina Vojnik je sedežna ob�ina, zato na�rtujemo celotno porabo, v 
prihodkih na�rtujemo sofinanciranja od Ob�ine Vitanje v višini 27 %. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu pla� v javnem sektorju (ZSPJS) in 
kadrovskim na�rtom za leto 2011. Postavka zajema osnovne pla�e sredstva za povra�ila in nadomestila, regres za 
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letni dopust, premije in druge izdatke, ki so na�rtovani v skladu z izhodiš�em za pripravo ob�inskega prora�una za 
leto 2011. 

5100102 - materialni stroški 
Vrednost: 2.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru postavke so planirani materialni stroški za dejavnost skupne ob�inske uprave. Zajeti so stroški ogrevanja, 
�iš�enja, telefona, poštne storitve. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi predhodne porabe ter ocenjene vrednosti v okviru dejavnosti, ki se bodo izvajale v 
letu 2011. 

5100103 - ostalo 
Vrednost: 7.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru postavke so planirani naslednji stroški: izobraževanje, strokovna literatura, varstvo pri delu, zdravniški 
pregledi, vzdrževanje ra�unalnikov in programske opreme, pisarniški material ter drobni inventar in ostalo.  

 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi predhodne porabe ter ocenjene vrednosti v okviru dejavnosti, ki se bodo izvajale v 
letu 2011. 

600 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 145.408 € 

6000101 - pla�e ter ostali prejemki in stroški dela 
Vrednost: 117.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ta postavka poleg osnovne pla�e se kot bruto osnova za izra�un prispevkov na bruto pla�o, ki ga pla�a ob�ina, 
upošteva še dodatek na delovno dobo. Kot strošek ob�ine so vklju�eni tudi materialni stroški zaposlenega in premija 
pri Kapitalski družbi. 

 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu pla� v javnem sektorju (ZSPJS) in 
kadrovskim na�rtom za leto 2011. Postavka zajema osnovne pla�e, sredstva za povra�ila in nadomestila, regres za 
letni dopust, premije in druge izdatke, ki so na�rtovani v skladu z izhodiš�i za pripravo ob�inskega prora�una za leto 
2011. Pri na�rtovanju potrebnih sredstev za pla�ilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoje�e 
prispevne stopnje. 

6000102 - stroški in oprema 
Vrednost: 27.987 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Tukaj je mišljena nabava raznega drobnega materiala in opreme za izvajanje del v režijskem obratu na urejanju 
okolja po posameznih krajevnih skupnostih. S tem se zagotavi  nemoteno delo in varnost zaposlenih. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0067 oprema za režijski obrat komunale  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi potreb in na�rtovane nabave nove opreme. 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 62.963 € 

7020201 - stroški poslovanja ter ostalo 
Vrednost: 1.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na tej prora�unski postavki so planirani ostali stroški delovanja krajevne skupnosti (dotacije društvom, 
reprezentanca,..), katere krajevna skupnost financira iz lastnih prihodkov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projeke. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 51.761 € 

7030201 - stroški poslovanja ter ostalo 
Vrednost: 2.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na tej prora�unski postavki so planirani ostali stroški delovanja krajevne skupnosti (dotacije društvom, 
reprezentanca,..), katere krajevna skupnost financira iz lastnih prihodkov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
ob�inske uprave 

Vrednost: 19.454 € 

Opis podprograma 

Podprogram vklju�uje teko�e in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,  nakup ra�unalniške in druge tehni�ne 
opreme ter pisarniškega pohištva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
- Zakon o ob�inskem redarstvu 



 

Stran 49 od 145 

- Zakon o javnih financah 
- Statut Ob�ine Vojnik in statuti ob�in ustanoviteljic 
- Odlok o organizaciji in delovnem podro�ju Ob�inske uprave ob�ine Vojnik 
- Odlok o ustanovitvi organa Skupne ob�inske uprave ob�in Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zre�e. 

  

 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- strokovno, u�inkovito in racionalno izvrševanje nalog ob�inske uprave; 
- zakonito, pravo�asno in u�inkovito uresni�evanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 
postopkih; 
- polna zaposlenost delavcev v ob�inski upravi 
- u�inkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo 

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

- hitrejša odzivnost (�as od vloge do rešitve se bo skrajšal za 2 dni),  
- ve�ja transparentnost (možna oddaja vlog preko e-portala 

401 - OB�INSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 545.152 € 

4010110 - stroški prenosa nepremi�nin 
Vrednost: 2.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Pri prenosu nepremi�nin nastane strošek pla�ila davš�in, katerih zavezanec za pla�ilo je Ob�ina kot tudi pla�ilo 
stroškov notarja in pla�ilo stroškov vknjižbe nepremi�nine v zemljiško knjigo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi realizacije preteklih let in planiranih nakupov. 

4010201 - ra�unalniška oprema 
Vrednost: 4.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti ob�inske uprave je potrebna ustrezna ra�unalniška, programska ter druga 
tehni�na oprema. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0054 nakup opreme za ob�insko upravo, ob�inski svet. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba je planirana v NRP. 

 

4010202 - poslovni prostori - vlaganja v ob�insko stavbo 
Vrednost: 6.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti ob�inske uprave je potrebna ustrezna pisarniška oprema, ustrezno urejeni 
poslovni prostori ter ureditev kletnih prostorov. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in 
transparentno. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0054 nakup opreme za ob�insko upravo, ob�inski svet. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba je planirana v NRP. 

500 - SKUPNA OB�INSKA UPRAVA - MEDOB�INSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO 

Vrednost: 206.959 € 

5000110 - oprema 
Vrednost: 6.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zaradi selitve na skupno lokacijo vseh zaposlenih v Medob�inskem inšpektoratu in redarstvu se planira nakup 
pisarniškega pohištva. Za u�inkovitejše delo redarjev bomo kupili programsko opremo za lažje in 
u�inkovito spremljanje dela, kot je izdajanje pla�ilnih nalogov, vodenje evidenc itd. Nabavili bomo tudi dva 
avtomobila za izvajanje aktivnosti na terenu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0066 oprema za medob�inski inšpektorat in redarstvo 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projekt je v celoti opredeljen v NRP. 

 

510 - SKUPNA OB�INSKA UPRAVA OB�IN VITANJE IN VOJNIK 
Vrednost: 58.688 € 

5100110 - oprema 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za nakup ra�unalnika. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0009 nakup opreme za SOU Vitanje - Vojnik. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projekt je v celoti opredeljen v NRP. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 122.347 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed �lovekovih najve�jih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in 
varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog ob�ine. Naloga ob�ine je tako zagotavljanje varstva 
pred  naravnimi in drugimi nesre�ami in zagotavljanje delovanja javnih služb ob�inskega pomena v primeru vojne in 
drugih izrednih razmer. 

 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Ti  dokumenti so  vezani na državne institucije, saj sta obe podro�ji državnega pomena. Pomembno je  omeniti 
naslednje dokumente : Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva 
pred  naravnimi in drugimi nesre�ami, Doktrina zaš�ite, reševanja in pomo�i, Doktrina civilne obrambe Republike 
Slovenije. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Pravo�asna in ustrezna zagotovitev varstva in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre�. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 
Vrednost: 122.347 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami vklju�uje sredstva za izvedbo programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesre�ami in programa varstva pred požarom. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Cilji so: 
- vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami, ki zagotavlja hitre  in  u�inkovite  
reševalne  storitve ob�anom  
- zviševanje   ravni   reševalnih   storitev   (s   krajšanjem   odzivnega   �asa,   pove�evanjem usposobljenosti  in  
opremljenosti,  z  izboljševanjem  sodelovanja   med  službami  ter  z izboljševanjem organiziranosti), 
- zviševanje  ravni  odpornosti  in  pripravljenosti  na  nesre�e,  kar  bo  imelo  za  posledico prepre�itev oziroma 
zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesre�, 
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so: prepre�evanje nesre�; pripravljenost na nesre�e; zaš�ita pred nevarnostmi; reševanje 
in pomo� ob nesre�ah; sanacija posledic nesre�. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 
07039002 Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 
Vrednost: 16.878 € 

Opis podprograma 

Izvedena bodo usposabljanja enot civilne zaš�ite, ob�inskega štaba za civilno zaš�ito ter drugih reševalnih enot. Del  
sredstev je namenjenih za obvezna in dodatna zavarovanja reševalcev na usposabljanjih in intervencijah, pokrivanje 
obveznosti iz pogodb o službi v civilni zaš�iti, pokrivanje intervencijskih stroškov, dopolnjevanje operativnih 
na�rtov ter ocene ogroženosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre�ami,  Uredba o vsebini in izdelavi na�rtov zaš�ite in reševanja 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pripravljenost in usposobljenost civilne zaš�ite in zaš�itno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih 
nesre�ah. 

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

V skladu z razpoložljivimi prora�unskimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost �lanov 
civilne zaš�ite in zaš�itno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesre�ah, kar je tudi merilo za 
doseganje zastavljenih ciljev.  

  

 

407 - OB�INSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠ�ITA IN 
REŠEVANJE, CZ 

Vrednost: 122.347 € 

4070301 - teko�i odhodki 
Vrednost: 5.886 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

S planiranimi sredstvi moramo pripadnikom zaš�itno reševalnih enot zagotoviti izpad osebnega dohodka v �asu 
opravljanja usposabljanj in drugih dolžnosti sodelovanja v sistemu zaš�ite in reševanja. Prav tako se iz te 
prora�unske postavke pokrivajo stroški pogodbenega izvajalca, ki skrbi za usposobljenost štaba, enot in služb 
civilne zaš�ite in drugih operativnih ob�inskih sil za zaš�ito in reševanje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

4070302 - investicijski odhodki (oprema) 
Vrednost: 7.792 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za osebno zaš�itno opremo in tehni�no reševalno opremo reševalnih enot. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaš�ita. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4070303 - refundacija pla� civilna zaš�ita 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

�lani civilne zaš�ite, ki so v �asu službe odsotni iz dela zaradi izobraževanja, usposabljanja vaj, druge udeležbe na 
aktivnosti zaš�ite in reševanja so upravi�eni do refundacije pla�e v skladu z Uredbo o nadomestilu pla� in povra�ilu 
stroškov pri opravljanju nalog zaš�ite in reševanja (Ur.l. RS 48/1999, 113/2007). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Refundacija pla� se planira na podlagi plana izobraževanja �lanov civilne zaš�ite. 

4070304 - meritve vodostaja 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za postavitev desk za meritve vodostaja v Socki in Vojniku. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaš�ita.  

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi predra�una. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 
Vrednost: 105.469 € 

Opis podprograma 

Podprogram sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami v naši  ob�ini, to je zmanjšati število 
nesre� ter prepre�iti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je 
v preventivo, ki je u�inkovitejša in dolgoro�no tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesre�ami. Ker vseh 
nevarnosti, ki povzro�ajo nesre�e, ni mogo�e odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike 



 

Stran 53 od 145 

varstva in pripravljenosti, ki omogo�ajo hitro in u�inkovito ukrepanje ob nesre�ah. Sredstva so namenjena za 
usposabljanje, vzdrževanje vozil, opreme gasilskih domov, sredstev zvez ter zavarovanja vozil.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre�ami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih. 

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

Realizirati zastavljene plane, predvsem nakup novega gasilskega avtomobila za PGD Frankolovo. 

407 - OB�INSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠ�ITA IN 
REŠEVANJE, CZ 

Vrednost: 122.347 € 

4070101 - Gasilska zveza 
Vrednost: 18.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Gasilska zveza  Dobrna - Vojnik opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki zadevajo zlasti kadrovanje in 
usposabljanje gasilcev, razvoj opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi potreb in realizacije preteklih let. 

4070103 - dotacija PGD Vojnik 
Vrednost: 11.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje �lanov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, delovanje društev, 
izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na realizacije preteklih let. 

4070104 - dotacija PGD Nova Cerkev 
Vrednost: 9.279 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje �lanov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, delovanje društev, 
izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na realizacije preteklih let. 

4070105 - dotacija PGD Frankolovo 
Vrednost: 7.689 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje �lanov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, delovanje društev, 
izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na realizacije preteklih let. 

4070106 - dotacija PGD Socka 
Vrednost: 7.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje �lanov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, delovanje društev, 
izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na realizacije preteklih let. 

4070107 - dotacija PGD Lemberg 
Vrednost: 4.934 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje �lanov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, delovanje društev, 
izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na realizacije preteklih let. 

4070110 - vzdrževanje gasilske letve PGD Vojnik 
Vrednost: 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina zagotavlja sredstva za stroške teko�ega in investicijskega vzdrževanje avto gasilske lestve. Stroški so 
odvisni od obratovanja in zagotavljanja tehni�ne brezhibnosti ter pripravljenosti za intervencijsko poseganje v klicu 
na pomo�. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi dosedanjih stroškov vzdrževanja. 

4070111 - refundacija pla� gasilci 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

�lani gasilskih društev, ki so v �asu službe odsotni iz dela zaradi izobraževanja, usposabljanja, vaj, druge udeležbe 
na aktivnostih zaš�ite in reševanja so upravi�eni do refundacije pla�e v skladu z Uredbo o nadomestilu pla� in 
povra�ilu stroškov pri opravljanju nalog zaš�ite in reševanja (Ur.l. RS 48/1999, 113/2007). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Refundacija pla� se planira na podlagi plana izobraževanja �lanov gasilskih društev oz. gasilske zveze. 

4070201 - gasilski dom Vojnik 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Investicijski transfer je namenjen za sofinanciranje vgradnje plinskega ogrevanja v objektu PGD Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0006 investicijska sredstva za PGD Vojnik. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi razpoložljivih sredstev. 

4070207 - gasilski dom Socka 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Investicijski transfer je namenjen za sofinanciranje zamenjave strehe nad garažami gasilskega društva v Socki, z 
rebalansom pa še dodatno za fasado, okna, vrata, zunanjo ureditev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-10-0007 investicijska sredstva za PGD Socka.  

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi predra�una.  

4070208 - gasilski dom Nova Cerkev 
Vrednost: 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Investicijski transfer je namenjen za izdelavo projektov ureditve društvenih prostorov PGD Nova Cerkev, kateri 
prostori se uporabljajo oz. se bodo uporabljali za manjše javne dogodke v kraju. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0003 investicijska sredstva za PGD Nova Cerkev. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi predra�una. 

4070209 - nakup avta, obresti - PGD Frankolovo 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za nakup gasilskega avta GVC-16/25 za PGD Frankolovo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-08-0006 Nakup avta PGD Frankolovo 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP.  

 

4070210 - nakup avta PGD Vojnik 
Vrednost: 6.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

PGD Vojnik bo z najetim kreditom kupilo kombinirano društveno vozilo. Ob�ina bo v obliki investicijskega 
transfera v štirih letih delno zagotovila sredstva za nakup omenjenega vozila. Obstoje�e vozilo je staro 19 let in ne 
ustreza za prevoze �lanov.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0006 investicijska sredstva za PGD Vojnik 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4070220 - oprema - gasilska društva 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo gasilske zaš�itne in reševalne opreme za vseh pet gasilskih društev na podlagi 
prioritet in razdelitve sredstev, katero pripravi Gasilska zveza Dobrna - Vojnik.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0048 nakup gasilske zaš�itne opreme. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP.   

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 96.591 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Ob�ina Vojnik bo na podro�ju razvoja kmetijstva sledila ciljem in usmeritvam Slovenije ter skupni kmetijski politiki 
v EU. Ukrepi kmetijske strukturne politike bodo usmerjeni predvsem k pove�anju u�inkovitosti in konkuren�nosti 
pridelave in predelave, okolju prijazni kmetijski dejavnosti ter ohranjanju poseljenosti podeželja. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

PRAVILNIK o dodeljevanju  pomo�i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v ob�ini Vojnik  za 
programsko obdobje 2007-2013, objavljen v Uradnem listu RS 74/2007. Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine 
Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Dolgoro�ni cilji na podro�ju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja 
perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, 
pove�anjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledi�no tudi ekonomsko 
stabilnejših kmetij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1102 - program reforme kmetijstva in živilstva, 1103 - splošne storitve v kmetijstvu, 1104 - gozdarstvo 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 85.060 € 

Opis glavnega programa 

V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega  programa, kot glavni problem kmetijstva,  izpostavlja potreba  po 
prestrukturiranju kmetijstva  in živilsko-predelovalne industrije ter krepitev  konkuren�nosti celotne agro-živilske 
verige. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva  v okviru EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov v 
treh glavnih oseh, in sicer izboljšanju konkuren�nosti kmetijskega  in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljiš�i 
ter kakovostnemu življenju na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru teh usmeritev, usmeritev nacionalnega strateškega na�rta in prora�unskih možnosti Ob�ine Vojnik, se bodo 
izvajali ukrepi podpore prestrukturiranja in prenove kmetijske proizvodnje ter  ukrepi razvoja in prilagajanja 
podeželskih obmo�ij - obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti. Merilo je število sofinanciranih kmetij in 
društev, ki delujejo na podro�ju kmetijstva.    

 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 - razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 
Vrednost: 85.060 € 

Opis podprograma 

Za Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij se planirajo sredstva, ki se bodo po potrjenem predlogu prora�una 
razdelila glede na ukrepe, ki so del priglašenega PRAVILNIKA o dodeljevanju pomo�i za  ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Ob�ini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013 objavljenega v Uradnem listu RS 
74/2007. Ukrepi: naložbe v kmetijska gospodarstva, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, pomo� za spodbujanje 
kakovostnih kmetijskih proizvodov, premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu,vzpostavitev kmetijskih 
gospodarstev za mlade kmete, zagotavljanje tehni�ne podpore, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju pomo�i za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob�ini Vojnik za programsko 
obdobje 2007-2013 objavljenega v Uradnem listu RS 74/200 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji na podro�ju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja turisti�nim 
kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, pove�anjem 
ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledi�no tudi ekonomsko stabilnejših kmetij. 

 

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

Razpis in izvedba najbolj potrebnih in aktualnih programov iz zgoraj omenjenega pravilnika. 

408 - OB�INSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 
Vrednost: 88.591 € 

4080101 - razvoj 
Vrednost: 68.506 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo. Pomo�i se dodelijo za naložbe v 
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih: 
- urejanje pašnikov, kmetijskih zemljiš� in dostopov. Pomo�i se dodelijo za naložbe v postavitev pašnikov za 
nadzorovano pašo doma�ih živali in obor za rejo gojene divjadi, naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in 
ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetijskih  gospodarstvih. 
- varstvo tradicionalnih krajin in stavb: z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediš�ino na 
podeželju. V okviru ukrepa pa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje 
naravne in kulturne dediš�ine. 
- pomo� za ponovno delitev zemljiš�: Ta ukrep se spodbuja samo v primeru kadar gre za pokrivanje stroškov 
nastalih z zaokrožitvijo zemljiš�. Na tej postavki ni planiranih sredstev. 
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za 
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja 
kmetijskim gospodarstvom. Ukrep je namenjen naložbam, ki so potrebne za za�etek ali posodobitev  opravljanja 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0070 državne pomo�i v kmetijstvu - razvoj. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi porabe potreb na podro�ju razvoja kmetijstva.  

 

4080103 - razvojni program podeželja - LAS 
Vrednost: 4.110 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

 Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) so opredeljene v 61. �lenu Uredbe Sveta  (ES) št. 1698/2005, ki 
izpolnjujejo dolo�ene pogoje. LAS  mora biti organizirana kot lokalno partnerstvo na opredeljenem podeželskem 
obmo�ju, imeti mora pravno organizacijsko obliko, ki zagotavlja finan�no in administrativno sposobnost dolo�itve 
in izvedbe lokalne razvojne strategije za svoje obmo�je in sposobnost upravljanja z javnimi sredstvi, imeti mora svoj 
ban�ni ra�un in prora�un. LAS mora biti sestavljena po na�elu  tripartitnosti  predstavnikov razli�nih interesnih  
skupin in sicer javnega sektorja (ob�ine, JZ) , ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ) in 
zasebnega sektorja  (zainteresirani posamezniki, kmetje, kme�ke ženske, mladi, društva, nevladne organizacije in 
drugi predstavniki civilne družbe). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

LAS povezuje obmo�je štirih ob�in Celje, Laško, Štore in Vojnik. S skupnimi aktivnostmi  (najbolj odmevna 
prireditev, sedaj že tradicionalna, je "Podeželje v mestu" ter raznimi delavnicami in ekskurzijami s primeri dobrih 
praks) animiramo kme�ko prebivalstvo za sodelovanje pri pripravi in izvajanju Razvojnega programa podeželja. V 
ta namen je bilo ustanovljeno "Društvo raznolikost podeželja", ki spodbuja razvoj podeželja preko skupnih 
projektov na dolo�enem obmo�ju. Prek društva je možno sofinanciranje razvoja podeželja s pomo�jo EU in 
nacionalnih sredstev. 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je izra�unana na podlagi števila prebivalcev ob�ine in stroškov projektov.  

 

4080104 - izvajanje lokalne razvojne strategije (leader) 
Vrednost: 12.444 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V programskem obdobju 2007-2013 je pristop LEADER  postal del politike razvoja podeželja EU, ki se financira v 
okviru novega Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. To pomeni, da je skupaj z ostalimi tremi osmi 
vklju�en v nacionalne in regionalne programe za razvoj podeželja. V ta namen smo zainteresirane lokalne skupnosti 
ob�in Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki želimo za razvoj podeželja pridobiti finan�ne vzpodbude iz 4. razvojne osi 
ustanovile LAS - Društvo raznolikost podeželja, ki je odgovorna za izvajanje in uresni�evanje lokalne razvojne 
strategije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projekte predlagajo prebivalci ob�in ali organizacij in društev na obmo�ju LAS. Del finan�nih sredstev za izvajanje 
mora biti zagotovljen  s strani lokalnih skupnosti, del pa zagotavlja država in EU. Upravljalec  LAS- a Društvo 
"Raznolikost podeželja pripravi razpis, v katerem so opredeljeni vsi pogoji za prijavo in na katerega se prijavijo 
društva in organizacije s podro�ja LAS, v našem primeru iz obmo�ja štirih ob�in. Na razpis pa se lahko prijavijo 
tudi društva in organizacije  od drugod seveda, �e opravljajo projekt na podro�ju naše LAS-a. 
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 8.000 € 

Opis glavnega programa 

Splošne storitve se nanašajo na delovanje služb in javnih zavodov ter zdravstveno varstvo rastlin in živali. 

 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Ohranjanje in varstvo rastlin in živali. 

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

Dosledno izvajanje kontrole na terenu, pred odobritvijo odvoza živali, razen v nujnih primerih (�e je žival bolna, 
nevarna za okolico ali ima znake mo�enja). Takrat je potrebno takoj ukrepati. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - zdravstveno  varstvo rastlin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Vrednost: 8.000 € 

Opis podprograma 

Skrb za zapuš�ene živali 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaš�iti živali (Ur.l.RS 98/99) in Pravilni o pogojih zavetiš�a za zapuš�ene živali (Ur.l.RS št. 45/00) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dosledno izvajanje kontrole na terenu, pred odobritvijo odvoza živali, razen v nujnih primerih (�e je žival bolna, 
nevarna za okolico ali ima znake mu�enja), kjer je potrebno takoj ukrepati. Naslednji cilj je ozaveš�ati javnost oz. 
ob�ane o primernem ravnanju z živalmi. 

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

Kontrola s pomo�jo ob�inskega redarja. 

 

405 - OB�INSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 
Vrednost: 87.448 € 

4050101 - zavetiš�e za živali 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Skrb za zapuš�ene živali je dolo�ena na podlagi Zakon o zaš�iti živali (Ur.l.RS 98/99) in Pravilni o pogojih 
zavetiš�a za zapuš�ene živali (Ur.l.RS št. 45/00). Stroški oskrbe in namestitve zapuš�enih živali so se v letu 2009 
zelo pove�ali, predvsem zaradi dodatnih obveznosti za oskrbo muc. Ob�ina ima glede na število registriranih psov 1 
boks. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Strošek oskrbe zapuš�enih živali bomo poskušali znižati z doslednim nadzorom tako prijaviteljev zapuš�enih živali 
in tudi kontrolo pri izvajalcu dejavnosti (zavetiš�e ZONZANI), s katerim ima ob�ina sklenjeno pogodbo. 
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1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 3.531 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program gozdarstvo vklju�uje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Izvajanje vzdrževanja in gradnje gozdne infrastrukture v skladu s prora�unskimi sredstvi.  

 

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo še naprej 
financirane iz prora�una za kmetijstvu po istem klju�u kot do sedaj. Na tej postavki planiramo ca 3.020,00 EUR. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Vrednost: 3.531 € 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga pripravi služba na oddelku za 
gospodarjenje z gozdovi. Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti. Obseg del 
se planira na osnovi zbranih sredstev v zasebnih gozdovih ob�ina iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in v 
državnih gozdovih iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest iz Uprave RS za javna pla�ila. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Tripartitna pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdnim gospodarstvom Celje in 
Ob�ino Vojnik. Drugi odstavek 49. �lena  Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99-ZON, 
67/02,110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07). Za finan�ni del pa je Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
(Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/99, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07 in 36/09). 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest na podlagi posredovanih prioritet in izdelanega programa.  

 

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

Izvedba del v skladu z letnim programom, merilo je dolžina gozdnih cest.  

 

408 - OB�INSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 
Vrednost: 88.591 € 

4080130 - gozdne ceste 
Vrednost: 3.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga pripravi služba na oddelku za 
gospodarjenje z gozdovi. Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti. Nosilec 
programa je Gozdno gospodarstvo Celje, ki  pripravi razpis za izvajalce za vzdrževanje gozdnih cest in jih potem 
tudi izbere in pripravi pogodbo, katero podpišemo tudi mi, glede na to, da so ceste na našem obmo�ju.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sofinanciranje na podlagi tripartitne pogodbe. Vsako leto je izdelan letni program po katerem se izvedejo 
vzdrževalna dela za teko�e leto. 

4080131 - koncesijska dajatev lovstvo 
Vrednost: 420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Peti odstavek 29. �lena Zakona o divjadi in lovstvu dolo�a, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek 
prora�una Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek prora�una ob�ine. Posamezna ob�ina prejme sorazmerni 
del pripadajo�e koncesijske dajatve glede na lovno površino loviš�a, ki leži v njej. Koncesijska dajatev je v skladu z 
dolo�ili Zakona o financiranju ob�in (UL RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A) prihodek 
prora�una ob�ine. Ne glede na to, da je prihodek iz naslova koncesijske dajatve pri nekaterih ob�inah dolo�en v 
izjemno nizkem znesku (nekaj deset evrov), je vsak prihodek, ki ga država namenja ob�inam ve� kot dobrodošel. 
Drugi odstavek 29. �lena Zakona o divjadi in lovstvu dolo�a, da se koncesijska dajatev pla�uje letno. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Podrobnejše pogoje, namen in na�in porabe teh sredstev pa ob�ina uredi sama z odlokom. V okviru slednjega je tako 
vidna razli�na "paleta" ukrepov in ne zgolj vlaganje nazaj v lovska društva v ob�inah. V skladu s širšo razlago 
dolo�ila lahko pod ukrepe varstva okolja in vlaganj v naravne vire razumemo tudi npr. nakup zaš�itnih rokavic in 
vre�k za �istilno akcijo. Ob�ina se lahko odlo�i tudi za vlaganje sredstev v smislu teko�ega odhodka (kadar so 
dobavitelji kakšna podjetja). V skladu s slednjim mora ob�ina sprejeti zgolj odlok, k razpisnemu postopku pa v 
skladu s slednjim ob�ina ni zavezana, saj se uporabljajo dolo�ila Zakona o javnem naro�anju (UL RS št. 128/2006, 
16/2008, 19/2010) ter glede na višino zneska zadostuje izdaja naro�ilnice. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 912.273 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Ta glavni program vklju�uje sredstva za upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo ob�inskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo.  

Prometna infrastruktura predstavlja v ob�ini lokalno cestno mrežo, lokalno zbirno cestno mrežo, javne poti in 
nekategorizirane ceste. Ker je cestna mreža v zelo slabem stanju je vzdrževanje le teh izredno zahtevno za varnost 
prometa. Prav tako je še precej cest v makadamski izvedbi, ki ob neurjih utrpijo še ve�jo škodo. 

 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Cilji dolgoro�nega razvoja so, da se v doglednem �asu asfaltirajo vse makadamske ceste in izvede modernizacija na 
asfaltnih cestah, katere so v slabem voznem stanju. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1302 - cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 912.273 € 
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Opis glavnega programa 

Struktura cestnega omrežja po vrsti voznih površin je na lokalnih cestah asfalt,  na javnih poteh pa asfalt in 
gramozna izvedba. Dela rednega vzdrževanja zajemajo: 
o    izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem ob�inskih cest, 
o    vzdrževanje    makadamskih    voziš�    s    profiliranjem    voziš�a    in    dodajanjem manjkajo�ega materiala 
(0,03m3/m2), 
o    vzdrževanje  asfaltnih  površin  s  krpanjem  in  lokalnimi  preplastitvami  manjšega obsega, 
o    vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, 
o    vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki, 
o    vzdrževanje trgov. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja ob�inskih  cest  (202,70 km) so zagotavljanje normalne uporabnosti 
celotnega kategoriziranega omrežja uporabnikom in ostalim strukturam prometa na lokalni cestah (46,55 km) in 
javnih poteh (156,17 km).  
Dolgoro�ni cilj je, da se cestna infrastruktura sanira in izgradi do stanja, ki bi v vsakem �asu zagotavljala normalno 
prevoznost in urejenost 

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

Doseg ciljev s prednostnega seznama. 

 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest, PU ob�inska uprava - komunala 

13029002 - investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest, PU ob�inska uprava - komunala 

13029003 - urejanje cestnega prometa, PU ob�inska uprava - komunala 

13029004 - cestna razsvetljava, PU ob�inska uprava - komunala 

 

13029001 - Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 
Vrednost: 396.233 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje ob�inskih cest se izvaja na dveh nivojih. Lokalne ceste in lokalne zbirne ceste ter 
dolo�ene javne asfaltirane poti vzdržuje pogodbeni vzdrževalec VOC Celje, javne poti pa preko krajevnih 
skupnostih z dotacijo sredstev za gramoziranje in �iš�enje ter zagotavljanje normalne prevoznosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14.1.2000. Na podlagi prvega odstavka 82. �lena Zakona o javnih cestah ( Uradni 
list RS, št. 29/97) in 12. �lena Statuta Ob�ine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je bil sprejet Odlok o ob�inskih 
cestah v Ob�ini Vojnik. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Da bi zagotovili višji nivo vzdrževanja je potrebno v bodo�e zagotoviti ve� finan�nih sredstev. 

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

Prevoznost ceste naj bi bila v vsakem �asu ustrezna ter kakovost prevoznosti se ne poslabša. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040101 - vzdrž.asfaltnih cest - KS Vojnik 
Vrednost: 90.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru vzdrževanja asfaltnih cest se izvaja  
o    izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem ob�inskih cest, 



 

Stran 63 od 145 

o    vzdrževanje    makadamskih    voziš�    s    profiliranjem    voziš�a    in    dodajanjem manjkajo�ega materiala 
(0,03m3/m2), 
o    vzdrževanje  asfaltnih  površin  s  krpanjem  in  lokalnimi  preplastitvami  manjšega obsega, 
o    vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, 
o    vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki. 
V okviru prora�unske postavke se izvajajo zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

4040102 - vzdrž.asfaltnih cest - KS Nova Cerkev 
Vrednost: 28.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru vzdrževanja asfaltnih cest se izvaja 
o    izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem ob�inskih cest, 
o    vzdrževanje    makadamskih    voziš�    s    profiliranjem    voziš�a    in    dodajanjem manjkajo�ega materiala 
(0,03m3/m2), 
o    vzdrževanje  asfaltnih  površin  s  krpanjem  in  lokalnimi  preplastitvami  manjšega obsega, 
o    vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, 
o    vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki. 
V okviru prora�unske postavke se izvajajo zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

4040103 - vzdrž.asfaltnih cest - KS Frankolovo 
Vrednost: 28.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru vzdrževanja asfaltnih cest se izvaja o    izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem ob�inskih cest, 
o    vzdrževanje    makadamskih    voziš�    s    profiliranjem    voziš�a    in    dodajanjem manjkajo�ega materiala 
(0,03m3/m2), 
o    vzdrževanje  asfaltnih  površin  s  krpanjem  in  lokalnimi  preplastitvami  manjšega obsega, 
o    vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, 
o    vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki. 
V okviru prora�unske postavke se izvajajo zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

4040104 - vzdrž.makadamskih cest - KS Vojnik 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest se sredstva dodelijo krajevni skupnosti, ki razporeja gramoziranje na posamezne 
odseke cest. Dela ki spadajo v ta sklop so: 
- Dovoz in nasip gramoza, 
- �iš�enje jarkov in propustov, 
- Obsekovanje vegetacije ob cestah, 
- Urejanje in �iš�enje cestnih prelog. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotovitev sredstev v tolikšni višini, da se prevoznost cest nebi poslabšala.   

4040105 - vzdrž.makadamskih cest - KS Nova Cerkev 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest se sredstva dodelijo krajevni skupnosti, ki razporeja gramoziranje na posamezne 
odseke cest. Dela ki spadajo v ta sklop so: 
- Dovoz in nasip gramoza, 
- �iš�enje jarkov in propustov, 
- Obsekovanje vegetacije ob cestah, 
- Urejanje in �iš�enje cestnih prelog. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotovitev sredstev v tolikšni višini, da se prevoznost cest nebi poslabšala.  

4040106 - vzdrž.makadamskih cest - KS Frankolovo 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest se sredstva dodelijo krajevni skupnosti, ki razporeja gramoziranje na posamezne 
odseke cest. Dela ki spadajo v ta sklop so: 
- Dovoz in nasip gramoza, 
- �iš�enje jarkov in propustov, 
- Obsekovanje vegetacije ob cestah, 
- Urejanje in �iš�enje cestnih prelog. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotovitev sredstev v tolikšni višini, da se prevoznost cest nebi poslabšala.  

4040107 - zimska služba ob�inske ceste 
Vrednost: 77.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogo�anje prevoznosti cest in varnosti cestnega 
prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled itd.) lahko 
normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez ve�jih zastojev prometa, je potrebno pripraviti slede�e: 
- Zagotoviti zadostno koli�ino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravo�asno obveš�anje uporabnikov cest. 
Vzdrževanje lokalnih cest in nekaterih javnih poti vzdržuje VOC Celje d.d. 
Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v zimskem �asu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prevoznost ceste naj bi bila v vsakem �asu ustrezna ter kakovost prevoznosti se ne poslabša. 
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4040108 - zimska služba - KS Vojnik 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogo�anje prevoznosti cest in varnosti cestnega 
prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled itd.) lahko 
normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez ve�jih zastojev prometa, je potrebno pripraviti slede�e: 
- Zagotoviti zadostno koli�ino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravo�asno obveš�anje uporabnikov cest. 
Vzdrževanje lokalnih cest in nekaterih javnih poti vzdržuje VOC Celje d.d. in lokalni izvajalci. 
Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v zimskem �asu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prevoznost ceste naj bi bila v vsakem �asu ustrezna ter kakovost prevoznosti se ne poslabša. 

4040109 - zimska služba - KS Nova Cerkev 
Vrednost: 15.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

 Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogo�anje prevoznosti cest in varnosti cestnega 
prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled itd.) lahko 
normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez ve�jih zastojev prometa, je potrebno pripraviti slede�e: 
- Zagotoviti zadostno koli�ino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravo�asno obveš�anje uporabnikov cest. 
Vzdrževanje se izvaja z lokalnimi izvajalci. Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v 
zimskem �asu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prevoznost ceste naj bi bila v vsakem �asu ustrezna ter kakovost prevoznosti se ne poslabša. 

4040110 - zimska služba - KS Frankolovo 
Vrednost: 15.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogo�anje prevoznosti cest in varnosti cestnega 
prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled itd.) lahko 
normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez ve�jih zastojev prometa, je potrebno pripraviti slede�e: 
- Zagotoviti zadostno koli�ino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravo�asno obveš�anje uporabnikov cest. 
Vzdrževanje lokalnih cest in nekaterih javnih poti vzdržuje VOC Celje d.d. in lokalni izvajalci. Dela se izvajajo v 
okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v zimskem �asu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prevoznost ceste naj bi bila v vsakem �asu ustrezna ter kakovost prevoznosti se ne poslabša. 

4040111 - oprema (odboj.ograje ipd.) 
Vrednost: 8.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Vzdrževanje in postavitev odbojnih ograj je namenjeno varovanju vozil proti zdrsu iz voziš�a. Program nameš�anja 
opreme pripravi odbor za komunalo na predlog krajevnih komisij in nevarnosti na posameznih odsekih cest.Obseg 
del je odvisen od zagotovljenih sredstvih v teko�em prora�unskem obdobju. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0090 investicijsko vzdrževanje opreme (odbojne ograje,..). 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

4040112 - mostovi 
Vrednost: 6.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ker so leseni mostovi izpostavljeni raznim vremenskim neprilikam, se zaklju�ni sloj hitro uni�i. V okviru 
vzdrževanja mostov preko posameznih potokov se vrši zamenjava lesenih delov na konstrukciji. To je menjava 
nosilnih tramov in povoznih plohov kot zaklju�ni del konstrukcije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

701 - KS VOJNIK 
Vrednost: 35.213 € 

7010120 - zimska služba 
Vrednost: 20.575 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogo�anje prevoznosti cest in varnosti cestnega 
prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled itd.) lahko 
normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez ve�jih zastojev prometa, je potrebno pripraviti slede�e: 
- Zagotoviti zadostno koli�ino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravo�asno obveš�anje uporabnikov cest. 
Vzdrževanje lokalnih cest in nekaterih javnih poti vzdržuje VOC Celje d.d. in lokalni izvajalci. 
Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v zimskem �asu.     

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 
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7010121 - vzdrževanje makadamskih cest 
Vrednost: 12.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest ob�ina v okviru razpoložljivih sredstev v prora�unu nakaže sredstva krajevni 
skupnosti za gramoziranje, �iš�enje jarkov, �iš�enje propustov in vzdrževanju bankin. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 62.963 € 

7020120 - zimska služba 
Vrednost: 23.158 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogo�anje prevoznosti cest in varnosti cestnega 
prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled itd.) lahko 
normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez ve�jih zastojev prometa, je potrebno pripraviti slede�e: 
- Zagotoviti zadostno koli�ino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravo�asno obveš�anje uporabnikov cest. 
Vzdrževanje lokalnih cest in nekaterih javnih poti vzdržuje VOC Celje d.d. in lokalni izvajalci. 
Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v zimskem �asu.     

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

7020121 - vzdrževanje makadamskih cest 
Vrednost: 12.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest ob�ina v okviru razpoložljivih sredstev v prora�unu nakaže sredstva krajevni 
skupnosti za gramoziranje, �iš�enje jarkov,  �iš�enje propustov in vzdrževanje bankin. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del.  

  

 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 51.761 € 

7030120 - zimska služba 
Vrednost: 17.510 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogo�anje prevoznosti cest in varnosti cestnega 
prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled itd.) lahko 
normalno odvijanje prometa ogroženo. 
Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez ve�jih zastojev prometa, je potrebno pripraviti slede�e: 
- Zagotoviti zadostno koli�ino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravo�asno obveš�anje uporabnikov cest. 
Vzdrževanje lokalnih cest in nekaterih javnih poti vzdržuje VOC Celje d.d. in lokalni izvajalci. 
Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede vzdrževanja v zimskem �asu.     

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

7030121 - vzdrževanje makadamskih cest 
Vrednost: 12.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest ob�ina v okviru razpoložljivih sredstev v prora�unu nakaže sredstva krajevni 
skupnosti za gramoziranje, �iš�enje jarkov,  �iš�enje propustov in vzdrževanje bankin. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 
Vrednost: 400.040 € 

Opis podprograma 

Investicijska gradnja ob�inskih cest se vsako leto izvaja na osnovi planov krajevnih skupnosti in višine dodeljenih 
sredstev v prora�unu.  Plani asfaltiranj po krajevnih skupnostih so osnova za dolo�evanje vrstnega reda za 
posamezne javne poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Na podlagi prvega odstavka 82. �lena Zakona o javnih cestah ( Uradni list RS, št. 29/97) in 12. �lena Statuta Ob�ine 
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je bil sprejet Odlok o ob�inskih cestah v Ob�ini Vojnik 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gradnja ob�inskih cest se izvaja na osnovi programa in predlogih krajevnih skupnostih in vrstnem redu glede na 
razpoložljiva sredstva. 

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

Izboljšanje prevoznosti in zmanjšanje stroškov vzdrževanja. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040201 - na�rti in študije - ceste, plo�niki 
Vrednost: 18.540 € 



 

Stran 69 od 145 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina vsako leto sproti pripravlja projektno dokumentacijo, za katero predvideva, da bo lahko zagotovila sredstva 
v prora�unu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0003 na�rti in študije - ceste, plo�niki 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a so na osnovi stroškov projektne in druge dokumentacije v preteklih letih. 

 

4040202 - asfaltiranje cest 
Vrednost: 250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Modernizacija obstoje�ih makadamskih voziš� z asfaltno prevleko po prednostnem seznamu, ki se ga dopolnjuje 
skupaj s krajevnimi skupnostmi. Cilj: manj vzdrževanja in boljša varnost. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-10-0008 asfaltiranje cest. 

  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na ocenjenih asfaltiranih kilometrih cest in dosežene cena na javnem razpisu. 

4040205 - izgradnja plo�nikov Nova Cerkev 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Namen je izgradnja plo�nika za varno hojo v smeri proti podružni�ni osnovni šoli v Novi Cerkvi.  Cilj: boljša 
varnost pešcev, predvsem otrok,  v prometu 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0007 izgradnja plo�nika v smeri trg - šola v Novi Cerkvi. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040207 - mostovi - Višnja vas 
Vrednost: 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Novogradnja mostu se bo naredila zaradi dotrajanosti obstoje�ega mostu ob upoštevanju protipoplavnih ukrepov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0001 most Višnja vas. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vrednost je opredeljena na podlagi projektantskega izra�una. 

4040218 - izgradnja plo�nika in rekon. Ul. Stanka Kvedra 
Vrednost: 11.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Izgradnja plo�nika in rekonstrukcija Ul. Stanka Kvedra se bo izvedla v skladu z že pridobljenim projektom 
gradbenih del, na podlagi katerega je bil obra�un komunalni prispevek. Prav tako je bilo v letu 2009 že kupljeno 
zemljiš�e za uresni�itev tega cilja. 

 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0003 izgradnja infrastrukture pri "Vojniški Gmajni" 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi investicijske vrednosti projekta. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Vrednost: 27.000 € 

Opis podprograma 

Cestni promet se ureja v skladu z zakonom o urejanju cestnega prometa. Problem na cestah je izvajanje kontrole 
preobremenjenosti tovornih vozil in uporaba brez predhodnega dovoljenja za uporabo. Vozniki tovornih vozil sploh 
ne upoštevajo prometne signalizacije,  kontrolo nad njimi pa ne vrši policija. Predlagam da se ta pristojnost prenese 
na ob�inskega redarja na ob�inskih cestah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Na podlagi prvega odstavka 82.�lena Zakona o javnih cestah ( Uradni list RS, št. 29/97) in 12.�lena Statuta Ob�ine 
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je bil sprejet Odlok o ob�inskih cestah v Ob�ini Vojnik. Zakon o varnosti v 
cestnem prometu in Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji cestnega prometa  so zagotoviti nivo moderniziranosti 

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

Urejanje v skladu s kazalci in zastavljenimi cilji. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040120 - vzdrževanje prometne signalizacije 
Vrednost: 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Prometna signalizacija se obnavlja in dograjuje v skladu z razpoložljivimi sredstvi v prora�unu. Vsa horizontalna 
signalizacija se obnovi enkrat letno, obnavlja se dotrajana vertikalna signalizacija ter postavitev cestnih ogledal po 
sklepu odbora glede na obravnavane vloge. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Nivo vzdrževanosti prometne signalizacije še ne zagotavlja takšen standard kot ga predvideva zakonodaja, ampak se 
glede na razpoložljiva sredstva približujemo temu nivoju. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi preteklih izkušenj in dodeljenih sredstev v prora�unu. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 
Vrednost: 89.000 € 
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Opis podprograma 

Ob�ina je pristopila k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja bivalnega okolja in rekreacijskega okolja in k temu 
tudi var�evanju elektri�ne energije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Strategija programa var�evanja na podro�ju javne razsvetljave na podlagi tretjega in petega odstavka 17. �lena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno pre�iš�eno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 odl. US in 
33/07 - ZPNa�rt) izdaja Vlada Republike Slovenije) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izhodiš�a s katerimi želimo dose�i zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja so: ciljne vrednosti letne porabe elektrike 
svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest, mejne vrednosti elektri�ne priklju�ne mo�i svetilk, mejne vrednosti za 
osvetljevanje površin kulturnih spomenikov in usmerjanje osvetlitev, mejne vrednosti za osvetljenost, na�in 
ugotavljanja izpolnjevanja  zahtev te uredbe in ukrepi za zmanjšanje emisij. 

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

Cilji so osvetljenost in varnost na dolo�enih odsekih cest. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040130 - javna razsvetljava 
Vrednost: 52.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Lokalna javna razsvetljava se dopolnjuje glede na specifi�ne potrebe na terenu, da se zagotovi varnost in 
preglednost na posameznih podro�jih. Planiran je strošek porabljene elektri�ne energije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na pravicah porabe preteklih let in oceno znižanja stroškov elektri�ne energije glede na ponudbo 
novega distributerja.   

 

4040131 - javna razsvetljava - "var�ne žarnice" 
Vrednost: 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina je na uredbe o mejni vrednosti onesnaževanja okolja pristopila k  zamenjavi obstoje�ih žarnic z var�nimi 
žarnicami. Pri zamenjavi žarnic se predvideva prihranek pri energiji za cca 50 %. V okviru prora�unske postavke je 
bilo v preteklih dveh letih zamenjanih 270 svetilk v KS Vojnik V letu 2011 se planira  zamenjava svetil, ki ustrezajo 
zakonu o mejnih vrednostih onesnaževanja v Novi Cerkvi. Ob�ina bo tako prihranila na energiji in zmanjšala 
izpuste v ozra�je. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0010 izgradnja javne razsvetljave. 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP.  

 

4040220 - izgradnja javne razsvetljave 
Vrednost: 10.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Izgradnja javne razsvetljave se izvaja na osnovi potrebe na terenu in predlogov krajevnih skupnosti ter odbora za 
okolje in prostor ter komunalo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0010 izgradnja javne razsvetljave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 49.466 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Za Ob�ino Vojnik je pomembno, kakšno podjetništvo podpiramo: samo zaposlitveno z nizko izobraženimi in 
neambicioznimi podjetniki v tradicionalnih panogah, ali pa inovativno z izobraženimi in ambicioznimi podjetniki, ki 
bodo delovali v panogah, ki zahtevajo dosti vloženega znanja in zagotavljajo visoko dodano vrednost. Rezultati 
raziskav o podjetništvu v Sloveniji so pokazali, da so med najbolj kriti�nimi elementi razvoja podjetništva: pomen 
ekonomske politike in programov za spodbujanje podjetništva (dav�na politika, poenostavitev administrativnih oz. 
upravnih postopkov pri ustanavljanju podjetij, zagotovitev lažjega in cenejšega dostopa podjetnikov do lokacij ); 
ustvarjanje pozitivnega odnosa do podjetništva (prepoznati podjetništvo kot vrednoto in njegov pomen za 
gospodarsko rast, ustvarjanje pozitivnega odnosa do podjetništva s strani vlade in ob�ine, ekonomske politike, 
institucije za spodbujanje podjetništva, izobraževalnega sistema in medijev); pove�evanje ravni podjetniških znanj 
in veš�in (izboljšati programe formalnega izobraževanja, ve� pozornosti pa bi bilo treba nameniti tudi 
izobraževanju, prestrukturiranju znanja); sodelovanje med izobraževalnim sistemom, raziskovalnimi institucijami in 
gospodarstvom.  
Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoje� razvojni potencial lahko turizem v naslednjih 
letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako 
pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in 
v tem okviru predvsem k doseganju njenih gospodarskih ciljev: konkuren�nosti, rasti BDP, novim delovnim 
mestom/rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene ravni turisti�nih delavcev, uveljavljanju na�el trajnostnega razvoja, 
skladnemu regionalnemu razvoju, pove�evanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne 
identitete in pove�evanju prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Turizem kot integrirana dejavnost, ki 
posega na vsa podro�ja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih podro�ij. 

Turizem je svetovni fenomen in v zadnjem �asovnem obdobju obseg turisti�ne dejavnosti raste še enkrat hitreje kot 
povpre�na gospodarska rast. Najpomembnejše usmeritve Razvojnega na�rta in usmeritev slovenskega turizma 2007-
2011 so:  
-krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turisti�nih storitev spodbuja k ve�ji medsebojni 
povezanosti ter ve�ji vklju�itvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo; 
-da preko modela destinacijskega managementa in ve�je razvojne funkcije, ki jo prinaša nova 
organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turisti�ne 
dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem. 

Aktivnosti na podro�ju razvoja turizma v Ob�ini Vojnik izvaja ORP Osrednje Celjsko, Fit Media in turisti�na 
društva.  

 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Zakon o spremljanju državnih pomo�i (Uradni list RS št. 37/04) 
-  Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04)  

-  Pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju turizma v Ob�ini Vojnik (Uradni list 17/04 in 33/07) 
-  Pravilnik o dodeljevanju finan�nih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v ob�ini Vojnik (Uradni list RS, 
št. 61/04 in 33/07) 

- Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 
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Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

V okviru podro�ja Gospodarstva in turizma so cilji Ob�ine Vojnik: skladnejši regionalen razvoj, spodbujanje 
podjetniškega razvoja in konkuren�nosti, spodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v Obrtno podjetniški coni 
Arclin ter povezovanje gospodarstva in institucij znanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 23.500 € 

Opis glavnega programa 

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vklju�uje sredstva za razvoj malega gospodarstva. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Vzpostavite podjetniško klimo za delovanje in širjenje uspešne podjetniške iniciative na obmo�ju ob�ine. 

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

- razvoj podjetniške iniciative - kazalec: število novih podjetij in s.p.  
- spodbujanje podjetnikov za vlaganja v patente, licence, tehni�ne izboljšave in v standarde kakovosti, kazalec je 
število vlog 
- spodbujanje podjetnikov za udeležbe na sejmih in razstavah, kazalec je število vlog  
- spodbujanje nezaposlenih, da se vklju�ijo v programe Obrtno podjetniške zbornice. Kazalec je število udeležencev 
izobraževanj. 
- pridobiti sofinanciranje za odprto širokopasovno omrežje 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 409 - Ob�inska uprava - gospodarstvo s turizmom 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Vrednost: 23.500 € 

Opis podprograma 

Ob�ina Vojnik sofinancira projekte izobraževanj Obrtno podjetniške zbornice Celje za spodbujanje podjetniške 
samoiniciative, s programom državnih pomo�i "de minimis" sofinancira pridobitev standardov kakovosti stroške 
nakupa in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehni�nih izboljšav, stroške izdelave projektne dokumentacije in 
investicijskih programov, udeležbe na sejmu ali razstavi, odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitev 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spremljanju državnih pomo�i (Uradni list RS št. 37/04) 
-  Pravilnik o dodeljevanju finan�nih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v ob�ini Vojnik (Uradni list RS, 
št. 61/04 in 33/07 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzpostavite podjetniško klimo za delovanje in širjenje uspešne podjetniške iniciative na obmo�ju ob�in. Kazalec je 
število novih podjetij in samostojnih podjetnikov. 

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

- razvoj podjetniške iniciative - kazalec: število novih podjetij in s.p.  
- spodbujanje podjetnikov za vlaganja v patente, licence, tehni�ne izboljšave in v standarde kakovosti, kazalec je 
število vlog 
- spodbujanje podjetnikov za udeležbe na sejmih in razstavah, kazalec je število vlog 

409 - OB�INSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
Vrednost: 55.388 € 
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4090102 - subvencije v gospodarstvu 
Vrednost: 15.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Subvencije SMEs - malih in srednjih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Tukaj gre za ustvarjanje mrežnih povezav 
s posebnim poudarkom na razli�nih možnostih financiranja malih in srednjih podjetij z namenom pospeševanja 
gospodarstva. S programom državnih pomo�i "de minimis" sofinancira pridobitev standardov kakovosti stroške 
nakupa in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehni�nih izboljšav, stroške izdelave projektne dokumentacije in 
investicijskih programov, udeležbe na sejmu ali razstavi, odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitev 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0074 državne pomo�i v malem gospodarstvu. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4090104 - odprto širokopasovno omrežje 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Gradnja, upravljanje in vzdrževanje ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ V LOKALNIH SKUPNOSTIH. 
Skupaj z nekaterimi ob�inami se bomo prijavili na razpis: Litija, Štore, Hrastnik. Dobrepolje, Laško, Dobrna, interes 
pa so izrazile še Oplotnica, Kostel, Metlika in �rnomelj. 
S predhodno anketo smo ugotovili dejansko potrebo po priklju�kih gospodinjstev.  Glede planiranih sredstev skupne 
prijave na razpis je potrebno zagotoviti 5.000,00 € v prora�unu 2010, kar se potrebuje za ob�inske na�rte in skupno 
prijavo z investicijskim programom (IP). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0009 širokopasovno omrežje. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4090105 - sofinanciranje Obm. obrtno podjetniške zbornice Celje 
Vrednost: 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik si prizadeva uresni�evati ukrepe na podro�ju razvoja podjetništva in podjetniške miselnosti ter si 
prizadeva k temu, da bi se lokalno okolje najbolje seznanilo z možnostmi in priložnostmi zagona, razvoja in rasti 
gospodarskih subjektov. Glede na  uspešnost in reference pri izvajanju tovrstnih vsebin v preteklem obdobju ob�ina 
Vojnik kot naro�nik sklepa pogodbo o izvajanju projekta: RAZVOJ PODJETNIŠKEGA OKOLJA IN 
PODJETNIŠKE MISELNOSTI ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA, POTENCIALNE 
PODJETNIKE IN BREZPOSELNE OSEBE z Obmo�no obrtno-podjetniško zbornico Celje kot izvajalcem 
projekta.  Pogodbeni stranki se dogovorita, da Obmo�na obrtno-podjetniška zbornica Celje izvaja aktivnosti projekta 
v obdobju 1.1.-31.12.2010. Obmo�na obrtno-podjetniška zbornica Celje z vso odgovornostjo prevzame izvajanje 
projekta, ki zajema naslednje aktivnosti: 
" pridobivanje klju�nih informacij uporabnih za vse ciljne skupine naro�nika na klju�nih podro�jih poslovanja 
podjetij in podjetnikov, ter potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb, ki se odlo�ajo za samostojno podjetniško 
pot 
" promoviranje podjetništva in podjetniške miselnosti med vsemi ciljnimi skupinami projekta 
" spodbujanje timskega dela v povezavi s podjetništvom, razvoj inovativnega mišljenja, uporaba spletnih orodij za 
pridobivanje informacij in njihova uporaba 
" redno desiminiranje informacijskih paketov (paketi informacij) z uporabo razli�nih orodij do uporabnikov (e-mail, 
pošta, splet) 
" izvajanje informativno-promocijskih delavnic 
" svetovanje in informiranje povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter svetovanje in informiranje 
potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb 
" promocija projekta preko medijev, elektronskih biltenov, oglasnih desk, šolskih glasil, radiev 
" merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov 
" evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij 
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" identifikacija potreb med uporabniki podpornih storitev za nadgradnjo podpornih storitev 
" spremljanje u�inkov podpornih storitev na sedežih podjetij oziroma samostojnih podjetnikov  
" druge podporne aktivnosti 
" organizacija, koordinacija, vodenje, izvedba in evalvacija 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan aktivnosti ter stroški predhodnega sodelovanja. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 25.966 € 

Opis glavnega programa 

Država oz. pristojno ministrstvo si prizadeva, da bi ustvarilo ugodne pogoje za pove�anje mednarodnega 
gospodarskega sodelovanja za vsa podjetja in za promocijo izvoza. Posebna pozornost je posve�ena hitrejši in 
u�inkovitejši internacionalizaciji malih in srednje velikih podjetij, privabljanju  tujih naložb in u�inkovitejšemu 
uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva pri sprejemanju ukrepov skupne trgovinske politike EU ter v 
okviru mednarodnih in medvladnih organizacij.   

Turizem po svoji vsebini v svetovnem merilu postaja najpomembnejša gospodarska panoga, ki povezuje številne 
gospodarske dejavnosti. Poleg tega pomembno pospešuje regionalni razvoj, pove�uje ekonomsko vrednost biotske 
raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediš�ine in omogo�a pove�anje družbene blaginje. Kljub ugodnim 
trendom razvoja turisti�ne dejavnosti v zadnjih letih obstaja še vrsta slabosti slovenskega turizma, ki pomenijo ovire 
za u�inkovito izkoriš�anje priložnosti, ki jih turizem daje.   

 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dejavnost na podro�ju turizma je namenjena ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoro�ne konkuren�nosti 
turisti�nega gospodarstva in za pove�anje sedanjega obsega turisti�ne dejavnosti. 

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

Cilj na tem podro�ju je krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turisti�nih storitev spodbuja k 
ve�ji medsebojni povezanosti ter ve�ji vklju�itvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, in da se prek 
modela destinacijskega managementa in ve�je razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega 
turizma, dviguje kakovost življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turisti�ne dejavnosti, ki jih lahko oblikuje 
vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanja.  

Temeljna strategija je v strateškem obdobju  2007-2013 usmerjena v krepitev povezovanja in sodelovanja pri 
skupnem na�rtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma po na�elih javno zasebnega partnerstva na vseh 
ravneh od lokalnega do nacionalnega ter v krepitev odli�nosti na vseh podro�jih in na vseh ravneh slovenskega 
turizma. Ukrepi in aktivnosti za uresni�itev temeljnih strateških usmeritev so opredeljeni v osmih politikah: politiki 
razvoja turisti�nih destinacij, politiki razvoja �loveških virov, politiki trženja in promocije, politiki trajnostnega in 
regionalnega razvoja, politiki zagotavljanja kakovosti, politiki uvajanja informacijske tehnologije in komunikacij, 
politiki razvoja poslovnega okolja in investicij in politiki razvoja raziskovalnega dela.  

 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 - spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Vrednost: 25.966 € 

Opis podprograma 

Podprogram vklju�uje sofinanciranje programov turisti�nih društev, turisti�nih prireditev, delovanje turisti�ni 
vodi�ev, razvoj turisti�ne infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turisti�nih znamenitosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04)  
- Pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju turizma v Ob�ini Vojnik (Uradni list 17/04 in 33/07) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu ob�ine (število prireditev); 
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov  (število promocijskih 
aktivnost in število turisti�ni vodenj); 
- pospeševanje turisti�nega prometa (število preno�itev);   
- pove�evanje števila gostov na turisti�nem obmo�ju (število gostov)  
- priprava programov razvoja turisti�ne infrastrukture in turisti�nih produktov (število novih programov na leto)  
- pove�ati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu (število novo zaposlenih na podro�ju turizma) 

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

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu ob�ine (število prireditev); 
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov  (število promocijskih 
aktivnost in število turisti�ni vodenj); 
- pospeševanje turisti�nega prometa (število preno�itev);   
- pove�evanje števila gostov na turisti�nem obmo�ju (število gostov)  
- priprava programov razvoja turisti�ne infrastrukture in turisti�nih produktov (število novih programov na leto)  

  

 

409 - OB�INSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
Vrednost: 55.388 € 

4090120 - Skupni projekti (Fit Media,..) 
Vrednost: 879 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik na�rtuje komunikacijsko promocijske aktivnosti na primarnih trgih, kakor tudi pove�anje 
komunikacijske podpore na avio trgih (angleški, severno evropski in skandinavski trgi) in na vzhodnih trgih, ki 
postajajo dodana vrednost evropskega turizma. Med te aktivnosti spadajo produkcija novih in ponatis obstoje�ih 
prospektnih materialov, sodelovanje na sejmih, borzah in delavnicah, vzdrževanje in pospeševanje elektronskega 
informacijskega ter rezervacijskega sistema, oglaševanje in ostali skupni tržni nastopi na primarnih ter potencialnih 
trgih. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena višine sredstev glede na sodelovanje v preteklih letih. 

4090121 - turisti�na in gospodarska signalizacija 
Vrednost: 877 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik vzdržuje turisti�no in gospodarsko signalizacijo (npr. naravne vrednote v KS Novi Cerkvi) ter 
postavlja nove ozna�itve turisti�nih in druge gospodarske signalizacije (usmerjevalnih ter informativnih tabel).  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v minimalnem obsegu in so namenjena le za vzdrževanje.  

 

4090122 - turisti�na društva, zavodi 
Vrednost: 9.210 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Turisti�na društva in zavodi s podro�ja turizma bodo sofinancirani preko javnega razpisa. Vklju�evala se bodo v 
spremljevalna in tudi samostojna dogajanja ob prireditvah ter aktivno sodelovala pri urejanju krajev. Pospeševali in 
izvajali bodo tudi turisti�no informiranje - turisti�ni vodniki. Predvideva se pove�ana skrb za lepo okolje ter 
organiziranje razli�nih prireditev, delavnic. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga je pravilnik o sofinanciranju programov na podro�ju turizma v Ob�ini Vojnik (Uradni list 17/04 in 33/07) 

4090123 - promocija turizma (ostalo) 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Izvajanje aktivnosti za razvoj turizma do leta 2013 in oblikovanje novih na�inov komuniciranja in informiranja 
(GPS Info) ter razvoj turisti�nih programov s razli�nih podro�ij. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni temeljijo na porabi preteklega leta in predvidenih aktivnosti. 

4090124 - e-to�ka 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za vzdrževanje E- to�ke (v Gradiš�u pri Vojniku).   

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v minimalnem obsegu in so namenjena le za vzdrževanje. 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 62.963 € 

7020102 - pustni karneval 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Krajevna skupnost NOva cerkev in PGD Nova Cerkev kot nosilec prireditve organizirata tradicionalni pustni 
karneval znan v širšem celjskem in tudi slovenskem prostoru. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projeke. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba preteklega leta. Glede na koli�ino pustnih mask in stroške se z rebalansom znesek pove�uje.   

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 
Vrednost: 966.187 € 
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Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Varovanje okolja in naravne  dediš�ine se izvaja na osnovi razpisanih programov na kulturnem ministrstvu glede na 
razpoložljiva sredstva. Ker je program dediš�ine precej obširen, ga je težko izvajati, ker je sredstev premalo. Prav 
tako je ob�ina zgradila zbirni center v obrtni coni Arclin, ki bo pripomogel k varovanju okolja. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zmanjšanje onesnaževanja in posegov v naravne okolje ter ohranjanje naravne dediš�ine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1502 - zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 966.187 € 

Opis glavnega programa 

Vzpostavitev monitoringa kontrole na vseh segmentih v naravnem okolju. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Ob�ina je pristopila k zmanjšanju emisij CO2 iz svetilk javne razsvetljave z zamenjavo le teh. 

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

Cilj je da v letu 2011 in 2012 zamenjamo še preostale svetilke ki so ostale v krajevni skupnosti Nova Cerkev in 
Frankolovo. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - zbiranje in ravnanje z odpadki (PU: ob�inska uprava) 

15029002 - ravnanje z odpadno vodo (PU: ob�inska uprava) 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Vrednost: 279.476 € 

Opis podprograma 

Ob�ina je na obmo�ju obrtne cone  Arclin pristopila k izgradnji skupnega zbirnega centra za lo�eno zbiranje 
odpadkov za ob�ane celotne ob�ine Vojnik. Zbirni center je potrebno še dokon�ati, tako bi lahko svojo funkcijo 
dobil v naslednjem letu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o na�inu upravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Ob�ini 
Vojnik, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Zakon o varstvu okolja 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje odlaganja odpadkov na deponiji in vra�anje surovin industriji. 

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

Širjenje zavesti ob�anov in kontrola izvajanja. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040140 - odvoz kosovnih odpadkov 
Vrednost: 25.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Odvoz kosovnih odpadkov se bo v spomladanskem �asu vršil na obmo�ju vseh treh krajevnih skupnostih. Takrat 
bodo zagotovljeni kontejnerji po naseljih kot po programu.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

V letu 2010 je v obrtno poslovni coni Arclin pri�el obratovati zbirni center za lo�eno zbiranje odpadkov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Realizacija leta 2010, odhodki so nižji v primerjavi z letom 2009, saj je bil v 2010 odprt zbirni center in leta 2009 
ukinjena ekološka otoka v Novi Cerkvi in Frankolovem.  

 

4040141 - obnovitvene investicije v odlagališ�a iz amortizacije (najemnina 
Simbio) 

Vrednost: 24.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Obnova odlagališ�a in infrastrukture v sklopu njega iz sredstev amortizacije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-10-0004 obnovitvene investicije v odlagališ�a. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040232 - izgradnja zbirnega centra Vojnik 
Vrednost: 230.176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

N atej postavki so planirana sredstva za izgradnjo zbirnega centra v Vojniku, katerega bo sofinancirala tudi Mestna 
ob�ina Celje. Prav tako so planirana sredstva za nakup zemljiš�a za zbirni center s strani podjetja Simbio, kateremu 
bomo povrnili sredstva po pogodbi v letih 2009-2013. Zbirni center služi za lo�eno zbiranje frakcij na lokaciji v 
obrtno-poslovni coni Arclin. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Na�rt razvojnih programov OB139-08-0004 izgradnja zbirnega centra Vojnik.  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP.  

 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Vrednost: 686.711 € 

Opis podprograma 

Ob�ina ima že zgrajeni dve �istilni napravi, ena v Škofji vasi in druga v Novi Cerkvi. Pripravlja se tretja v 
Frankolovem, ki je tik pred izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako se vgrajujejo male individualne �istilne 
naprave. Male �istilne naprave individualna gospodinjstva z dobaviteljem vgradijo sami. Ob�ina za stanovanjske 
hiše grajene pred zakonom po katerem je pri izdaji gradbenega dovoljenja bilo potrebno odvajati odplake na �istilno 
napravo ali v kanal ki pelje na �istilno napravo, napravo sofinancira.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora in Zakon o 
prostorskem na�rtovanju 
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Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji v ob�ini so odvesti vso odpadno vodo na �istilne naprave za �iš�enje. Obdobje ureditve tega stanja 
je do leta 2017. 

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

Z izgradnjo kanalizacijskih sistemov se zagotavlja zmanjšanje izpustov odpadne vode v naravno okolje. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040150 - vzdrževanje kanalizacij (deratizacija) 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Deratizacija se na obmo�ju ob�ine izvaja dvakrat letno, ki jo izvaja Zdravstveni zavod Celje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene Zdravstvenega zavoda Celje. 

4040151 - razpis za sofinanciranje "male �istilne naprave" 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina vsako leto v spomladanskem �asu objavi razpis za sofinanciranje izgradnje malih �istilnih naprav za 
individualne porabnike. Na razpis se lahko javijo zainteresirani za pomo� in sicer do porabe sredstev v prora�unski 
postavki. V okviru prora�unske postavke se vsako leto izvaja razpis za sofinanciranje izgradnje malih �istilnih 
naprav, ki se sofinancirajo do 50% vrednosti �istilne naprave. Prijavo lahko oddajo smo fizi�ne osebe, ki v 
gradbenem dovoljenju za gradnjo hiše niso imeli pogoj izgradnje ali priklju�itve na javno kanalizacijo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave. 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi zbrane okoljske dajatve na onesnaževanje voda so dodeljena sredstva v prora�unu. 

4040152 - obnovitvene investicije kanalizacij in �N iz amortizacije 
(najemnina VO-KA) 

Vrednost: 113.263 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina bo namenila sredstva od prejetih najemnin za kanalizacijo za vzdrževanje kanalizacijskega sistema. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-10-0002 obnovitvene investicije v kanalizacije in �istilne naprave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na sredstva amortizacije je dolo�en obseg vzdrževanja. 

4040240 - na�rti in študije - kanalizacija 
Vrednost: 21.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V pripravi je IP projekt za dokon�anje kanalizacije Arclin proti vzhodu do meje ob�ine. Drugi projekti so v 
pridobivanju gradbenega dovoljenja. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0012 na�rti in študije - kanalizacija, �istilne naprave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040242 - izgradnja kanalizacije Arclin T 

Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru prora�unske postavke se je izvedla kanalizacija Arclin, ki je vezana na �istilno napravo Škofja vas 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0014 izgradnja kanalizacije Arclin. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040243 - izgradnja kanalizacije Vojnik (ob protipoplavnih ukrepih) T 
Vrednost: 59.413 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob protipoplavnih ukrepih se je vzporedno gradil mešani kanal odpadnih vod. Kanal ima na koncu pred iztokom 
dušilko, razbremenilnik in �rpališ�e. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0015 izgradnja kanalizacije Vojnik (ob protipoplavnih ukrepih). 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040251 - izgradnja kanalizacije "Vojniška Gmajna" 
Vrednost: 6.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Kanalizacija v obmo�ju objekta Vojniška Gmajna se bo gradila lo�ena fekalna in meteorna, ter se priklju�ila lo�eno 
na odvodne kanale. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0005 izgradnja kanalizacije in vodovoda "Vojniška Gmajna".  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040255 - izgradnja infrastrukture - izven urejenih obmo�ij - kanalizacija 
Vrednost: 2.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Dolo�ena infrastruktura se nahaja izven urbanih naselij in je potrebno nekatere priklju�ke rešiti tako, da ne ogrožajo 
in poslabšujejo stanja na terenu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0020 izgradnja kanalizacije izven urejenih obmo�ij. 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 



 

Stran 82 od 145 

4040266 - izgradnja �istilne naprave in kanalizacije Frankolovo 
Vrednost: 431.425 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

�istilna naprava in kanalizacija Frankolovo se je pri�ela graditi iz sredstev strukture v letu 2010 in bo zaklju�ena v 
letu 2011.  Velikost �istilne naprave je 800 PE. Skupaj z �istilno napravo pa se bo gradil zbirni kolektor do centra 
Frankolovega. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Na�rt razvojnih programov OB139-09-0004 izgradnja kanalizacije in �istilne naprave Frankolovo.  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.182.842 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Sprejeti Ob�inski prostorski na�rti in program komunalnega opremljanja zemljiš�. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Planirati opremljanje zemljiš� za gradnjo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

Izdelava OPN in Programa opremljanja zemljiš� 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 74.448 € 

Opis glavnega programa 

Na�rtuje se sprejem Ob�inskega prostorskega na�rta. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Ureditev problematike gradenj v ob�ini. Jasno definirati pogoje in na�ine gradenj ter obmo�ja dolo�enih gradenj. 

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

Zagotoviti informiranost ob�anov o poteku postopka in jih �im bolje seznaniti z možnostmi gradenj v ob�ini 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 - urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 

16029003 - prostorsko na�rtovanje 

 

16029001 - Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 
Vrednost: 21.698 € 

Opis podprograma 

Poskrbeti za izboljšanje geodetskih evidenc. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urediti �im ve� odmer in vrisov gospodarske javne infrastrukture, da se izboljšajo evidence. 

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

Zastavljeni cilj bo možno kontrolirati v PISO in GIC ob�ine ter javnih podatkih GURS 

405 - OB�INSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 
Vrednost: 87.448 € 

4050120 - GIC 
Vrednost: 6.132 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina ima svoj GIC že nekaj let. Uporablja se pri vsakdanjem delu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Potrebno je dosledno ažuriranje podatkov 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izboljšati je potrebno pravilnost podatkov predvsem pri  odmeri NUSZ, saj sedaj ugotavljamo, da so tudi geodetski 
podatki neto�ni in zaradi tega je precej pritožb v zvezi z odmero. 

4050121 - prostorski informacijski sistem ob�in 
Vrednost: 3.066 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Je namenjen dostopu ob�anom oz. uporabnikom spletnih strani. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Po sprejetju OPN bodo podatki PISO zelo izboljšani, možen bo javni dostop do celotnih prostorskih podatkov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi zbranih ponudb 

4050151 - soglasja k projektnim rešitvam 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Soglasje k projektnim rešitvam, ki jih dajeta javni podjetji VO-KA in Simbio in jih mora po spremembi zakona o 
graditvi objektov zagotoviti ob�ina. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a temeljijo na do sedaj znanih stroških vodenja katastra in izdanih soglasij. 

 

16029003 - Prostorsko na�rtovanje 
Vrednost: 52.750 € 

Opis podprograma 

Na�rtuje se sprejem Ob�inskega prostorskega na�rta. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem na�rtovanju Ur.l.RS 33/07 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ureditev problematike gradenj v ob�ini. Jasno definirati pogoje in na�ine gradenj ter obmo�ja dolo�enih gradenj. 

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

Zagotoviti informiranost ob�anov o poteku postopka in jih �im bolje seznaniti z možnostmi gradenj v ob�ini 

100 - OB�INSKI SVET 
Vrednost: 147.083 € 

1000161 - razvojni program ob�ine 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik pripravlja strategijo Ob�ine Vojnik in njeno vizijo, ki bosta osnova za planiranje v prihodnjih letih. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski prostorski na�rt 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na stroških preteklega leta ter predvidenih aktivnosti za leto 2010. 

405 - OB�INSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 
Vrednost: 87.448 € 

4050140 - geodetske storitve 
Vrednost: 3.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Priprava geodetskih posnetkov in odmer 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Za potrebe OPN in OPPN- jev ter pri izgradnji komunalnega opremljanja. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Urejanje lastništva komunalne infrastrukture. 

4050141 - ob�inski prostorski na�rt 
Vrednost: 47.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zaradi zapletene zakonodaje je potrebno uskladiti geodetske podlage, ki se uporabljajo pri izdelavi OPN. Ob�ina je 
v fazi javne razgrnitve in planira v naslednjem letu sprejem OPN. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0060 izdelava prostorskega reda in strategije.  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocenjujemo, da bo potrebno zaradi sprejema nove zakonodaje (Zakon o vodah in uredba), dopolniti strokovne 
podlage za podro�je upravljanja z vodami. 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 649.477 € 
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Opis glavnega programa 

Izvajanje vseh vrst komunalne opreme na obmo�ju ob�ine v posameznih naseljih. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje kvalitetne komunalne opreme. 

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

Izboljšanje kakovosti življenja ob�anov. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - oskrba z vodo 
16039002 - urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 
16039005 - druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 554.968 € 

Opis podprograma 

Ob�ina je v letu 2009 zgradila vodovod Male dole z vsemi kraki glavnega voda. Vodovod že ima uporabno 
dovoljenje in je možno izvajati individualne priklju�ke. Potrebno je še zgraditi vodovod  Sv. Tomaž, prevezava 
vodovoda Sv. Tomaž- Pot na Dobrotin in dokon�ati vodovod Hrenova. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora in Zakon o 
prostorskem na�rtovanju 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Oskrba vseh naselij in gospodinjstev s kvalitetno pitno vodo. 

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

V okviru prora�unske postavke. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040161 - vodovodi, hidranti - manjša vzdrževalna dela 
Vrednost: 10.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Manjša vzdrževalna dela se vršijo na posameznih sklopih vodovodov izven urejenih sistemov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V okviru možnih sredstev prora�una in nujnosti izvedbe. 

4040163 - obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-
KA) 

Vrednost: 394.173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Vzdrževanje na vodovodih se bo izvajalo v okviru razpoložljivih sredstvih in po potrebah na terenu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-10-0003 obnovitvene investicije v vodovode. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na sredstva amortizacije je dolo�en obseg vzdrževanja. 
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4040270 - na�rti in študije - vodovodi 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V naro�ilu je izdelava projekta PGD in PZI za vodovod Sv. Tomaž. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0022 na�rti in študije - vodovodi. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040277 - izgradnja vodovoda Hrenova (2. faza) 
Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirano je nadaljevanje izgradnje vodovoda v Hrenovi. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0027 izgradnja vodovoda Hrenova. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040280 - izgradnja vodovoda "Vojniška Gmajna" 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V skladu s projektom in obra�unanim komunalnim prispevkom je potrebno napeljeti del vodovodnega sistema do 
objekta "Vojniška Gmajna". 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0005 izgradnja kanalizacije in vodovoda "Vojniška Gmajna". 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projekt je v celoti opredeljen v NRP. 

4040282 - izgradnja vodovoda Jankova 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Potrebno je napeljati 960 m vodovoda v smeri Male Dole - Jankova, kjer se bo na navedeni relaciji priklju�ilo 10 
hiš.  

 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-000 izgradnja vodovoda Jankova 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vrednost je ocenjena na podlagi projekta. 

4040286 - izgradnja infrastrukture - izven urejenih obmo�ij - vodovod 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Možnost dostopa do pitne vode na obmo�jih, kjer ni urejenega javnega vodovoda. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0030 izgradnja vodovodov izven urejenih obmo�ij. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040287 - izgradnja vodovodov - služnosti, ZK stanje 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno za vsako lastniško parcelo pridobiti in podpisati služnostno 
pogodbo. Pridobljeno služnost je potrebno notarsko overiti in vpisati v zemljiško knjigo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

V okviru priprave posameznega projekta. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi izdelanega projekta. 

410 - OB�INSKA UPRAVA - ELEMENTAR 
Vrednost: 455.695 € 

4100101 - prevozi vode 
Vrednost: 5.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode za podro�ja ob�ine, kjer ni zagotovljena oskrba z 
vodo. Prevoze izvajajo gasilska društva. Sofinanciranje je na podlagi sklepa 17. seje Ob�inskega sveta Ob�ine 
Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni pravic porabe so pripravljeni na podlagi koli�ine prevozov in veljavnega cenika prevozov pitne vode.  

  

 

 

16039002 - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 
Vrednost: 94.509 € 

Opis podprograma 

Podprogram urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost vsebuje gradnjo in vzdrževanje pokopališ� in mrliških vežic 
ter vzdrževanje socialnih grobov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in 
urejanju pokopališ�. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov ter vzdrževanje socialnih grobov. 

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

Realizirati prihodke in odhodke v skladu z finan�nim planom. 
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404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 

4040170 - vzdrževanje pokopališ� 
Vrednost: 50.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališ�a in ureditev parkirnega prostora. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0062 pokopališ�e Vojnik. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 517.022 € 

4060210 - pokopališ�e Nova Cerkev 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva v višini 10.000 € se planirajo za obnovo dotrajanega obzidja pokopališ�a v Novi Cerkvi. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0008 pokopališ�e Nova Cerkev. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan je na podlagi ocene nujne sanacije obzidja.  

 

4060310 - razširitev pokopališ�a in ureditev mrliške veže v �rešnjicah 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za ureditev prostora mrliške vežice (ometi, elektrika, vodovod...) v �rešnjicah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0039 razširitev pokopališ�a �rešnjice, mrliška vežica. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 62.963 € 

7020220 - stroški vzdrževanja in poslovanja - pokopališ�e 
Vrednost: 11.651 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja (košnje trave, obrezovanje žive meje, ureditev potk na 
pokopališ�u), stroške elektri�ne energije, stroške porabe vode in drugo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so v letu 2010 planirane na podlagi realizacije preteklih let. 
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703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 51.761 € 

7030220 - stroški vzdrževanja in poslovanja - pokopališ�e 
Vrednost: 7.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja ( košnje trave, obrezovanje žive meje, ureditev potk na 
pokopališ�u), stroške elektri�ne energije, stroške porabe vode in drugo za pokopališ�i v Frankolovem in �rešnjicah. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so v letu 2010 planirane na podlagi realizacije preteklih let. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 219.829 € 

Opis glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje vklju�uje  nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter gradnjo in 
vzdrževanje bivalnih enot za za�asno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za ob�ane ob�ine, katerih dohodke ne omogo�a samostojnega reševanja 
stanovanjskega problema. 

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

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj na primerni ravni, kazalnik število neprofitnih stanovanj z izvedenim 
vzdrževanjem . 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro�ju 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 219.829 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje vklju�uje  nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter gradnjo in 
vzdrževanje bivalnih enot za za�asno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za ob�ane ob�ine, katerih dohodke ne omogo�a samostojnega reševanja 
stanovanjskega problema. 

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

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj na primerni ravni, kazalnik število neprofitnih stanovanj z izvedenim 
vzdrževanjem . 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 517.022 € 
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4060150 - stanovanja - nujna vzdrževanja KS Vojnik 
Vrednost: 59.223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvideni stroški glede na predra�une in stroške preteklega leta. 

4060220 - stanovanja - nujna vzdrževanja KS Nova Cerkev 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Nova Cerkev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvideni stroški glede na predra�une in stroške preteklega leta 

4060320 - stanovanja - nujna vzdrževanja KS Frankolovo 
Vrednost: 3.206 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Nova Cerkev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Nova Cerkev. 

4060331 - nakup stanovanj 
Vrednost: 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V letu 2010 planiran nakup stanovanja v Frankolovem za potrebe družine z invalidom ni bil izveden, saj je šel 
Vegrad v ste�aj. Ponovno se planirajo sredstva v višini 38.000 €, saj aktivnosti za nakup tega stanovanja še vedno 
potekajo. Pridobiva se uporabno dovoljenje za celoten objekt. Prav tako so v teku pogovori za nakup stanovanja, saj 
se je s ste�ajem Vegrada postopek nakupa stanovanja spremenil in je potrebno pri prenosu stanovanja upoštevati 
tovrstno zakonodajo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0002 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi podpisane pogodbe z Vegradom. 

4060410 - Zunanji nadzor manjših investicij 
Vrednost: 2.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik planira dolo�ena sredstva za zunanji nadzor manjših aktivnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirani znesek je ocena za morebitni potrebni nadzor. 

4060411 - odpla�ilo kredita 
Vrednost: 113.755 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva za odpla�ilo kredita v višini 8.755 EUR za obnovo Celjske ceste 19, katerega je najel Stanovanjski sklad 
Celje pri Stanovanjskem skladu RS. Ob�ina je v letu 1999 skupaj s Stanovanjskim skladom Celje obnovila stavbo 
na Celjski cesti 19. Stanovanjski sklad Celje je za ta namen pridobil kredit pri Stanovanjskem skladu Republike 
Slovenije za dobo 25 let. Ob�ina je bila porok. Glede na statusne spremembe Stanovanjskega sklada Celje v 
Nepremi�nine Celje so obveznosti po odpla�evanju obveznosti za najeti kredit prešle na ob�ino. Glede na to, da 
neveden kredit ni najbolj ugoden, je predvideno pred�asno odpla�ilo v višini 105.000 €. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 

Vrednost: 239.088 € 

Opis glavnega programa 

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave in druga 
manjša dela pri urejanju krajev po potrebi. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Urejanje zemljiš� po potrebi. 

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

Zemljiš�a naj bi bila varovana in zgledno urejena. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 - urejanje ob�inskih zemljiš� 
16069002 - nakup zemljiš� 

16069001 - Urejanje ob�inskih zemljiš� 
Vrednost: 94.088 € 

Opis podprograma 

Zemljiš�a naj bi bila varovana in zgledno urejena. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem na�rtovanju 33/2007. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejanje zemljiš� po potrebi. 

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

V okviru prora�unske postavke in po potrebi se zemljiš�a in kraji urejajo glede na sezonski �as. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 2.436.229 € 
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4040190 - urejanje kraja - Vojnik 
Vrednost: 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave in druga 
manjša dela pri urejanju krajev 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V okviru prora�unske postavke in po potrebi se zemljiš�a in kraji urejajo glede na sezonski �as. 

4040191 - urejanje kraja - Nova Cerkev 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave in druga 
manjša dela pri urejanju krajev 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V okviru prora�unske postavke in po potrebi se zemljiš�a in kraji urejajo glede na sezonski �as. 

4040192 - urejanje kraja - Frankolovo 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave in druga 
manjša dela pri urejanju krajev 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V okviru prora�unske postavke in po potrebi se zemljiš�a in kraji urejajo glede na sezonski �as. 

4040295 - urejanje krajev 
Vrednost: 21.789 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na navedeni postavki so planirana sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje.   Ob�ina Vojnik se je 
prijavila na razpis podjetja Helios in Ministrstva za okolje in prostor za obnovo starega vodnjaka v trgu Vojnika. S 
prijavo smo bili uspešni in tako pridobili maksimalno vrednost sofinanciranja v višin 4.200 €. Glede na celoviti 
poseg v prostor in na smernice Zavoda za varstvo kulturne in naravne dediš�ine znaša celotna investicija 21.789 €. Z 
obnovo sledimo smernicam Strategije Ob�ine Vojnik, ki se nanaša na celostno ureditev trga Vojnika kot spomenika 
kulturne dediš�ine.  

 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0032 urejanje krajev.   

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi predra�una in prijave na razpis. 

405 - OB�INSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 
Vrednost: 87.448 € 
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4050150 - cenitve in ostalo 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

      Skladno z zakonodajo je za razpolaganje z ob�inskim premoženjem potrebno pridobiti cenitve, ki so podlaga  
      razpolaganju. 
       Za potrebe urejanja ob�inskega premoženja in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim se  
       naro�ajo parcelacije in odmere zemljiš�, predvsem cestiš�. Odmere in parcelacije se naro�ajo skladno z 
na�rtom      
       pridobivanja in razpolaganja, upoštevaje razvojne na�rte in v okviru prora�unskih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Cenitve, parcelacije in ostalo je usklajeno z dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja, tako, da je 
zagotovljena  izvedljivost projekta v predvidenem obdobju. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ceniki,  primerljive tržne vrednosti. 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 517.022 € 

4060430 - ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo) 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V to prora�unsko postavko so vklju�ene cenitve in geodetski posnetki za podro�je komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljiš�. Ob�ina pripravlja tudi program komunalnega opremljanja, ki bo osnova za  izra�un komunelnega 
prispevka v Ob�ini Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Izvaja se v povezavi z izvedbo komunalnega opremljanja 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Program je v fazi izdelave. Pri izra�unu se upoštevajo primerljive investicije v naši ob�ini na podro�ju komunalne 
infrastrukture. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 51.761 € 

7030140 - urejanje kraja (�istilna akcija) 
Vrednost: 299 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za poravnavo teko�ih stroškov spomladanske �istilne akcije kot so rokavice, vre�ke, prehrana 
za udeležence itd. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so planirane na podlagi realizacije preteklih let. 

 

16069002 - Nakup zemljiš� 
Vrednost: 145.000 € 
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Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljiš�. 
 Na osnovi ob�inske in državne prostorske  politike se izvaja odkup zemljiš� na podlagi ponudb strank in v okviru 
uveljavljanja predkupne pravice ob�ine na podlagi razli�nih zakonov, zaradi prostorskega na�rtovanja poselitve 
ob�ine, komunalnega opremljanja zemljiš� in  pridobivanja zemljiš�, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljiš�a 
so definirana s parc. štev. in katastrsko ob�ino. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah,  Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob�in, Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in ob�in, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prostorskem na�rtovanju,  Zakon o 
urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu kulturne dediš�ine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon 
o kmetijskih zemljiš�ih, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi,  Zakon o davku na 
dodano vrednost, Zakon o davku na promet nepremi�nin, Statut Ob�ine Vojnik. 
  

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj podprograma je zagotavljanje  zemljiš�, na katerih bo možna gradnja javne komunalne infrastrukture 
in ki ob�anom omogo�a bivanje v urejenem okolju. Dolgoro�ni cilji  so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega 
števila kadrov, ki bodo prispevali k u�inkovitejši in  hitrejši realizaciji razvojnih programov  Ob�ine Vojnik. Med 
dolgoro�ne cilje sodi tudi uresni�evanje prostorskih ukrepov ob�ine na podro�ju gospodarjenja z zemljiš�i. 

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

Dosledno izvajanje Zakona  o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob�in, Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in ob�in, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, 
Zakona o javnih financah. Kazalec, s katerim se  meri doseganje ciljev, je spremljanje realizacije na�rtovanih 
odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi prora�unskimi sredstvi  za  namen  odkupa  zemljiš�. 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 517.022 € 

4060441 - nakup zemljiš� - ostalo 
Vrednost: 145.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenska in se porabljajo za nakupe zemljiš� potrebnih za realizacijo prostorskih 
ureditev in izgradnjo komunalne opreme: 
- zemljiš�e za plo�nik in parkiriš�e v naselju Nova Cerkev, 
- vodohran Tomaž, 
- zemljiš�e pre�rpavališ�a v Vojniku, 
- druga zemljiš�a za potrebe izgradnje javne infrastrukture in objektov                                                

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Nakupi so usklajeni z dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja, tako, da je zagotovljena  izvedljivost 
projekta v predvidenem obdobju. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Cenitve in primerljive tržne vrednosti. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 101.000 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Po ZZVZZ -  Zakonu  o zdravstvenem  varstvu in zdravstvenem zavarovanju  (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3, 
91/07)  zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev 
zdravja, prepre�evanje bolezni, zgodnje  odkrivanje, pravo�asno zdravljenje, nego in  rehabilitacijo zbolelih in 
poškodovanih. Zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja 
varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja in 
dolžnost skrbeti za svoje zdravje. 
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Ob�ina v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresni�evanje zdravstvenega varstva na 
svojem obmo�ju 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Statut Ob�ine Vojnik 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;                                                  - Dolgoro�na razvojna 
strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

 
  

 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotavljati sofinanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva  in financiranje zdravstvenega 
zavarovanja oseb brez prejemkov.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 Drugi programi na podro�ju zdravstva 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Vrednost: 700 € 

Opis glavnega programa 

Sofinanciramo izvajanje  preventivnih zdravstvenih programov. Sredstva so namenjena za sofinanciranje 
programov  nevladnih organizacij in  javnih  zavodov  s  podro�ja  zdravstvenega  varstva.    

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega na�ina življenja oz. zdravega življenjskega sloga (v zvezi s prehrano, 
kajenjem, alkoholom, telesno težo, gibanjem) v zdravem okolju; 

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

Zagotavljati sofinanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 - spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
Vrednost: 700 € 

Opis podprograma 

Izvajanje aktivnosti, ki v  najširšem smislu izboljšujejo zdravje ob�ank in ob�anov Ob�ine Vojnik. 

Zakonske in druge pravne podlage 

ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so enaki dolgoro�nim ciljem glavnega programa. 

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

Letni  izvedbeni  cilj  je   �im  ve�je  število  uspešno   izvedenih  preventivnih programov zdravstvenega varstva. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030401 - zdravstvo ostalo 
Vrednost: 700 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sofinanciranje najrazli�nejših  prireditev na podro�ju prepre�evanja odvisnosti in preventivnega zdravstvenega 
varstva. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi pretekle porabe in predvidenih aktivnostih v prihodnjem letu. 

 

1707 - Drugi programi na podro�ju zdravstva 
Vrednost: 100.300 € 

Opis glavnega programa 

Drugi progami na podro�ju zdravstva vklju�ujejo sredstva za zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov in mrliško 
ogledno službo. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov. Cilj mrliško ogledne službe je zagotavljanje 
zakonskih obveznosti. 

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoro�nimi cilji. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Vrednost: 92.800 € 

Opis podprograma 

Pri nujnem zdravstvenem varstvu namenjamo sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti zadostna sredstva za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. 

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

Redno mese�no zagotavljanje zadostnih sredstev za zdravstveno zavarovanje. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030410 - zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov 
Vrednost: 92.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja državljanom RS, ki niso zavarovani iz drugih naslovov in imajo 
stalno bivališ�e v naši ob�ini. Višina pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in število 
zavarovancev je podlaga za predvideni obseg potrebnih sredstev. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Mese�no zagotavljanje sredstev za prispevek zdravstvenega zavarovanja na podlagi zahtev zakonodaje in internih 
obra�unov (na podlagi evidence o prijavi in odjavi zavarovancev in višine pavšalnega prispevka). 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 7.500 € 

Opis podprograma 

V okviru mrliško ogledne službe smo dolžni zagotoviti sredstva za poravnavanje stroškov mrliško ogledne službe in 
pokop ter pla�ilo stroškov najema grobov za ob�ane, za katere smo po zakonu oz. pogodbi dolžni kriti stroške. Kriti 
pa  moramo  tudi stroške odvoza umrlih s kraja nesre�e, ki zajemajo pla�ilo ra�unov za prevoze umrlih na klic 
policije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

1. ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; 
2. Pravilnik o pogojih in na�inu opravljanja mrliško pregledne službe. 

 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj Ob�ine Vojnik na podro�ju mrliško ogledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost - organizirati in 
financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaš�eni zdravniki. 

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

Za leto 2011 na�rtujemo  malo ve�ji obseg sredstev, potrebnih za zagotavljanje mrliško pregledne službe kot za leto 
2010.  Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030420 - mrliško ogledna služba 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru mrliško ogledne službe smo dolžni kriti ra�une za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter 
prevoze zdravnikov  mrliških  preglednikov  na  mrliške preglede. Kriti pa  moramo  tudi stroške pobiranja oz. 
odvoza umrlih s kraja nesre�e, ki zajemajo pla�ilo ra�unov za prevoze umrlih na klic policije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obveznosti po zakonu. Izra�uni temeljijo na podlagi realizacije preteklih obdobij. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 527.696 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

To podro�je zajema varstvo naravne in kulturne dediš�ine - obnova kapel in kulturnih spomenikov ter programe 
športa. 
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Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Ohranjanje naravne in kulturne dediš�ine in razvoj športnih aktivnosti v ob�ini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediš�ine; 1803 - programi v kulturi, 1805 - šport in prosto�asne aktivnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediš�ine 
Vrednost: 7.000 € 

Opis glavnega programa 

Zagotoviti sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremi�ne kulturne dediš�ine (kapele). 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediš�ine. 

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

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje obnove kapel na podlagi vlog, ki jih ob�ani oddajo na podlagi javnega 
povabila.  

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

Izvajanje  podprogram 18029001  Nepremi�na kulturna dediš�ina. 

18029001 - Nepremi�na kulturna dediš�ina 
Vrednost: 7.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediš�ine. Kot vsako leto se  predvideva 
podpora pri obnovi kulturnih spomenikov - kapel na obmo�ju Vojnik, ki so v lasti drugih fizi�nih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o  varstvu kulturne dediš�ine. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj je prenova in vzdrževanje �im ve�  kulturnih spomenikov in njihovo vklju�evanje v podobo  ob�ine. 
Kazalci, s katerimi se  meri uresni�evanje ciljev so: število obnovljenih  kulturnih spomenikov. 

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

Letni cilji so enako dolgoro�nim ciljem. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030501 - Varstvo naravne in kulturne dediš�ine - ostalo 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ohranjanje obstoje�e kulturne dediš�ine in spomenikov. Pretežen del sredstev se deli na podlagi javnega povabila. 
Iz omenjenih sredstev se financirajo obnove kapel in ostalih kulturnih spomenikov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva glede na leto 2010 se zmanjšujejo za 3000 EUR, saj so bila v letu 2010 ta sredstva namenjena za obnovo 
spomenika NOB v Vojniku. 

 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 335.862 € 

Opis glavnega programa 

Program vklju�uje sredstva za knjižni�arsko dejavnost, sredstva za ljubiteljsko kulturno dejavnost, sofinanciranje 
Obmo�ne izpostave JSKD, kulturne prireditve in vzdrževanje kulturnih domov v vseh krajevnih skupnostih. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni cilji  programa je ustvarjanje pogojev za  ustvarjanje raznovrstne,  kakovostne in širokemu spektru 
obiskovalcev   zanimive   kulturne   ponudbe   v  Ob�ini Vojnik . Zadostno število  in obseg prijavljenih programov 
na javni razpis, zadostno število obiskovalcev kulturnih prireditev, pozitivni odzivi v medijih in strokovni javnosti. 
Poleg tega želimo zagotavljati zadostna sredstva za delovanje knjižni�ne dejavnosti v naši ob�ini in za vzdrževanje 
kulturnih prostorov po vseh krajevnih skupnostih. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoro�nim ciljem. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižni�arstvo in založništvo 
18039002 Umetniški programi 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi. 

18039001 - Knjižni�arstvo in založništvo 
Vrednost: 98.658 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne stroške kot so materialni stroški in stroški dela, 
povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižni�nega gradiva, z uporabo referen�ne zbirke ter z delovanjem 
skupnih služb. Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški pla�, materialni in 
drugi stroški poslovanja, stroški amortizacije) v skladu z Zakonom o knjižni�arstvu, ki opredeljuje sofinanciranje 
dejavnosti  na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se dolo�ajo na 
podlagi sistemizacije delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo tega podro�ja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižni�arstvu. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj je še bolj približati  knjižni�no dejavnost uporabnikom in zagotoviti optimalno delovanje knjižnice v 
Vojniku. Cilj  je, da se  uporabnikom zagotovi  �im bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižni�nega gradiva 
in storitev. Kazalci uspešnosti: število izposoj in število obiskovalcev. 

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

Zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mese�nih nakazil na podlagi pogodbe. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030510 - poslovanje knjižnica - dotacija (OKC) 
Vrednost: 69.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne stroške kot so materialni stroški in stroški dela, 
povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižni�nega gradiva, z uporabo referen�ne zbirke ter z delovanjem 
skupnih služb. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški pla�, materialni in drugi stroški 
poslovanja, stroški amortizacije) v skladu z Zakonom o knjižni�arstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti  na 
podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se dolo�ajo na podlagi 
sistemizacije delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo tega podro�ja. 

4030511 - knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC) 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sofinanciranje nakupa knjižni�nega gradiva za zagotavljanje kvalitetnih storitev in nemoteno poslovanje knjižnice. 
Nakup knjižni�nega gradiva sofinancirajo ob�ine soustanoviteljice in Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo 
vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje knjižni�nega gradiva, na katerega zavod kandidira. Delež ministrstva 
je med drugim odvisen tudi od deleža financiranja s strani posamezne ob�ine-soustanoviteljice. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za sofinanciranje nakupa knjižni�nega gradiva se dolo�ajo na podlagi finan�nega na�rta in pa števila 
prebivalcev ob�ine. 

4030512 - materialni stroški knjižnice 
Vrednost: 8.158 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik pokriva za Knjižnico Vojnik stroške  elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, stroške �iš�enja ipd. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi pretekle porabe ter predvidenih stroškov za 2011. 

4030513 - investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC) 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva za teko�e vzdrževanje knjižnice se porabijo za manjša popravila, ki se izvajajo med letom, z namenom 
nemotenega delovanja knjižnice. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0001 investicije v knjižnico Vojnik. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni predlogov temeljijo na podlagi planirane nabave knjižnih stojal za zdajšnjo E-knjižnico. 

 

18039002 - Umetniški programi 
Vrednost: 19.000 € 
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Opis podprograma 

V okviru umetniških programov imamo sredstva namenjena za prireditve in vse kar je povezano z organizacijo 
prireditve. Postavljanje šotora, napeljava elektrike, pogostitve na nekaterih prireditvah in vodenje prireditev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje zadostnih sredstev za organizacijo najrazli�nejših prireditev. Doseganje ciljev bomo merili s številom 
prireditev in obiskovalcev na prireditvah. 

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

Cilji na letni ravni so enaki dolgoro�nim ciljem. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030520 - prireditve in ostalo 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva porabljena za izvedbo razli�nih kulturnih prireditev v Ob�ini Vojnik in spodbujanje kulturnih dejavnosti in 
prireditev na podro�ju ob�ine Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg sredstev je dolo�en na podlagi realizacije v preteklem obdobju in predvidenih aktivnosti v letu 2011. 

4030521 - programi ostalih društev 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina bo pripravila pravilnik za financiranje društev in organizacij, ki se ne morejo uvrstiti v ostale obstoje�e ltene 
razpise (šport, kultura, sociala). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva bodo namenjena za delovanje društev in prireditve, ki jih organizirajo. 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
Vrednost: 31.761 € 

Opis podprograma 

V  okviru  podprograma  Ljubiteljska   kulturna   dejavnost  je   predvideno  sofinanciranje  dejavnosti   Obmo�ne 
izpostave JSKD Celje in sofinanciranje programov doma�ih društev s podro�ja ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Obmo�na izpostava Celje. 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,  ki jih bo Ob�ina 
Vojnik sofinancirala iz ob�inskega prora�una. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na podro�jih ljubiteljske kulture, ki kulturno 
udejstvovanje obravnavajo kot  koristno  in  ustvarjalno preživljanje prostega  �asa. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število 
obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030530 - Sklad za kulturne dejavnosti Celje 
Vrednost: 1.761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Izvajanje skupnega programa JSKD in društev (pregledna sre�anja, revije). 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Sre�anja, revije, izobraževanja za strokovne vodje skupin 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni temeljijo na podlagi porabljenih sredstev iz preteklih let (vsakoletna pogodba). 

4030531 - dotacije za ljubiteljsko kulturo 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sofinanciranje programov doma�ih društev s podro�ja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sredstva so razdeljena na    
podlagi javnega razpisa za kulturo, ki ga Ob�ina objavi vsako leto. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Najrazli�nejše prireditve, ki jih organizirajo ob�inska društva.  

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni temeljijo na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
Vrednost: 186.443 € 

Opis podprograma 

Teko�e vzdrževanje kulturnih domov, materialni stroški, nakup opreme, teko�i transferi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh. 

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

Teko�e vzdrževanje kulturnih domov in pokrivanje materialnih stroškov za teko�e leto. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030550 - vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik 
Vrednost: 6.653 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanju kulturnega doma kot so manjša popravila, ogrevanje, �iš�enje in materialni 
stroški KUD Vojnik. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

4030551 - vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju dvorane v gasilskem domu Nova Cerkev, nabavo kurilnega olja za centralno 
kurjavo v omenjeni dvorani, kjer imajo društva iz Nove Cerkve vaje (Godba na pihala Nova cerkev, Štajerski 
rogisti, itd.) Prav tako so sredstva v okviru te prora�unske postavke namenjena za vzdrževanje oz. pokrivanje 
stroškov ob prireditvah za kulturno dvorano v POŠ Nova Cerkev.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

4030552 - vzdrževanje dvorane - Frankolovo 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje dvorane oz. pokrivanje stroškov ob prireditvah v OŠ Frankolovo.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi predvidenih aktivnostih v 2011. 

4030921 - investicija Kulturni dom Vojnik 
Vrednost: 176.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Cilj projekta "Center kulture in ustvarjalnosti Vojnik" je pove�anje števila obiskovalcev na letni ravni (2000 
obiskovalcev), obnoviti ostrešje in urediti prostore z gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli, ureditvijo dela 
fasade objekta in vzpostavitev lastnega vhoda v objekt. Ob�ina Vojnik se je prijavila na drugi javni razpis za 
sofinanciranje operacij ukrepa 322 za razvoj podeželja. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

 Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0005 Center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projekt je planiran v skladu z izdelamo dokumentom identifikacije projekta v NRP. 

 

1805 - Šport in prosto�asne aktivnosti 
Vrednost: 184.834 € 

Opis glavnega programa 

Program športa v javnem interesu v Ob�ini Vojnik obsega: 
1. Šport predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na obmo�ju Ob�ine Vojnik.  Svoje  
temelje  vzpostavlja  s  športno  vzgojo  v  vzgojno  izobraževalnih  ustanovah,  za  vse starostne in ciljne skupine pa 
zlasti prek rednih in sistemati�no organiziranih oblik športne dejavnosti v športnih društvih. 
2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. 
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Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Cilj Ob�ine Vojnik  je,  da  postane  šport  nepogrešljiva  prvina  kakovosti  življenja  vseh prebivalcev naše ob�ine. 
Na podro�ju športa  za vse bomo doseganje ciljev  merili z ohranjanjem in  pove�anjem števila športno aktivnega 
prebivalstva, predvsem otrok v športnih klubih, ki so registrirana v Ob�ini Vojnik.  
Doseganje ciljev je mo� dose�i le z ustreznim racionalnim upravljanjem obstoje�e infrastrukture in z izboljšanjem 
funkcionalne uporabnosti obstoje�ih športnih objektov in površin. 

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoro�nim ciljem in se merijo na letni ravni. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji: 
18059001 Programi športa 

18059001 - Programi športa 
Vrednost: 184.834 € 

Opis podprograma 

Za  predšolske  otroke  bomo  zagotavljali  izvajanje   programov,  ki  omogo�ajo  optimalni  razvoj  gibalnih 
sposobnosti otrok. V programe bomo vklju�ili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in 
koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za u�enje 
plavanja in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vklju�eni v program. 
Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogo�ajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, 
smu�anja ali drsanja. Prav  tako bomo šoloobveznim otrokom zagotovili te�aje u�enja plavanja. Cilj je, da znajo vsi 
otroci, ki kon�ajo osnovno šolo, plavati. Sofinancirali bomo usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje 
programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov. 
 Športnim društvom, ki se ukvarjajo z športno vzgojo  otrok in mladine  bomo sofinancirali uporabo športnih 
objektov za    programe redne vadbe otrok in mladine. 
Delovanje športnih društev je sofinancirano na podlagi vsakoletnega javnega razpisa na podro�ju športa.  
Zagotavljali bomo vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je Zakon o športu; podlaga za strategijo in programe pa je Nacionalni program športa v 
Republiki Sloveniji. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na  podro�ju  športa  bomo  doseganje  ciljev  merili  z  ohranjanjem  in/ali  pove�anjem  števila  otrok, ki so 
vklju�eni v športno vadbo v okviru naših športnih društev. Njihovimi uspehi na tekmovanjih itd. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoro�nim ciljem. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030601 - predšolska športna dejavnost 
Vrednost: 2.657 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za  predšolske  otroke  bomo  zagotavljali  izvajanje   programov,  ki  omogo�ajo  optimalni  razvoj  gibalnih 
sposobnosti otrok. V programe bomo vklju�ili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in 
koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za u�enje 
plavanja in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vklju�eni v program. Sredstva na podlagi javnega 
razpisa na podro�ju športa dodelimo vrtcu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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4030602 - šolska športna dejavnost 
Vrednost: 9.198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogo�ajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, 
smu�anja ali drsanja. Prav  tako bomo šoloobveznim otrokom zagotovili te�aje u�enja plavanja. Cilj je, da znajo vsi 
otroci, ki kon�ajo osnovno šolo, plavati. Sofinancirali bomo usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje 
programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov. Sredstva na podlagi javnega razpisa na podro�ju 
športa dodelimo obema osnovnima šolama: OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

4030603 - športna društva (ter prireditve,izobraževanje,delovanje šp.društev) 
Vrednost: 35.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru prora�unske postavke imamo predvidena sredstva, ki jih na podlagi javnega razpisa na podro�ju športa in 
letnega programa športa razdelimo športnim društvom, ki se prijavijo na razpis in ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 
Komisija za odpiranje prijav na javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jo vsako leto imenuje župan, na 
podlagi sprejetega to�kovnika razdeli sredstva iz te prora�unske postavke za delovanje društev, izobraževanje in 
športne prireditve, ki  jih organizirajo društva. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Najrazli�nejše športne prireditve, ki jih organizirajo športna društva. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let in pri�akovanih aktivnosti v naslednjem letu. 

4030604 - šport - posamezniki (kakovostni in vrhunski šport) 
Vrednost: 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na tej prora�unski postavki imamo planirana sredstva za razdelitev športnikom - posameznikom, vrhunskim 
športnikom iz naše Ob�ine. Njihove vloge na podlagi javnega poziva prav tako obravnava komisija za odpiranje 
prijav na javni razpis za sofinanciranje programov športa,  ki jo vsako leto imenuje župan. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

V okviru te prora�unske postavke ni posebnih projektov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva planirana na podlagi realizacije iz preteklih let. 

4030605 - ostalo (športna zveza) 
Vrednost: 511 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva namenjena za delovanje športne zveze. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Zaenkrat ni posebnih projektov okviru te prora�unske postavke.  

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva planirana glede na pretekla leta. 

4030606 - izobraževanje 
Vrednost: 1.114 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva namenjamo za pomo� pri izobraževanju na fakulteti za šport. Sredstva dodeli odbor za družbene dejavnosti 
na podlagi vlog študentov, ki so naši ob�ani. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizirano porabo preteklih let. 

4030607 - nadomestilo za uporabo telovadnic 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva planirana za nadomestilo za uporabo telovadnic, ki jih športna društva, registrirana v naši ob�ini, 
uporabljajo za treninge otrok oz. za priprave na športna tekmovanja.  
Odbor za družbene dejavnosti je na 19. redni seji 14.10.2009 sprejel sklep, s katerim je bilo dolo�eno, da športna in 
druga društva registrirana v ob�ini Vojnik, ki trenirajo otroke oz. jih pripravljajo na tekmovanja, uporabljajo 
telovadnice brezpla�no in nadomestilo za uporabo krije Ob�ina Vojnik iz opisane prora�unske postavke.   

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni posebnih projektov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi preteklih let zagotoviti zadovoljiva sredstva za pla�ilo nadomestil za uporabo telovadnic. 

4030609 - vzdrževanje igriš� 
Vrednost: 4.292 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Pretežni del sredstev v okviru te prora�unske postavke namenjamo za vzdrževanje nogometnega igriš�a v Vojniku, 
nekaj tudi za vzdrževanje ostalih igriš�, predvsem ograj okoli igriš�. Del sredstev namenimo tudi za najem zemljiš�a 
za otroško igriš�e pri cerkvi v Vojniku.   

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva po planirana na podlagi pretekle realizacije in predvidenih aktivnosti v naslednjem letu. 

4030610 - ŠKL 
Vrednost: 4.292 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so namenjena za vadbo otrok, ki tekmujejo v ligi ŠKL, stroške opreme in prijave na tekmovanja, stroške 
prevozov na tekme in stroške hrane za otroke na tekmah.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Sredstva namenjena za projekt ŠKL. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v istem obsegu kot v preteklem letu. 

4030612 - �lanska ekipa Nogometnega kluba Vojnik 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje navedene ekipe v višini 6.000 €. �lanska ekipa ima predvidene 
stroške za redno igranje v ligi v višini 12.000 € na letnem nivoju. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so palnirana na podlagi finan�nega na�rta ekipe. 

4030930 - vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva planirana za redno vzdrževanje športnih igriš� in obnovo športnih objektov v vseh krajevnih skupnostih. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na predvidene aktivnosti in realizacijo preteklih let. 

4030933 - investicije v športna igriš�a 
Vrednost: 111.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Planirana so sredstva za prijavo na ukrep 322- razvoj podeželja, kjer se planira ureditev igriš� v ob�ini, prioriteto 
ima izgradnja igriš�a pri šoli v Frankolovem (ob pogoju, da se sprejme ob�inski prostorski na�rt), ureditev igriš�a v 
Socki in Lembergu. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-10-0006 ureditev in obnova igriš�. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 3.981.495 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Ob�ina kot ustanoviteljica šolam in vrtcem zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s 
prostorom in izvajanje programov osnovnih šol in vrtca, katerim je potrebno v skladu z zakonodajo zagotavljati 
sredstva. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na podro�ju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Prora�unski porabniki znotraj glavnega programa sta Osnovna šola Vojnik ,  Osnovna šola Frankolovo, Osnovna 
šola Glazija. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

Glavni programi v pristojnosti ob�ine so: 1902 - varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 - primarno in sekundarno 
izobraževanje, 1904 - terciarno izobraževanje in 1906 - pomo�i šolajo�im  
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 2.035.198 € 

Opis glavnega programa 

V to podro�je sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, 
stroški, ki  morajo biti  po zakonu  o vrtcih in pravilniku o  metodologiji  izklju�eni iz cen programov (zlasti 
investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelji smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva za pla�ila 
deleža ekonomske cene v drugih vrtcih. 

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

Letni cilji se ujemajo z dolgoro�nimi cilji glavnega programa. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

190029001 - Vrtci 

19029001 - Vrtci 
Vrednost: 2.035.198 € 

Opis podprograma 

 
Dejavnost je v letu 2010 izvajal 1 javni vrtec na 5 lokacijah, v katere je vklju�enih cca. 377 otrok in 1 zasebni vrtec. 
V Ob�ini Vojnik izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem prora�unskih sredstev in 
politiko cen programov ter ob�inskimi popusti ohranjamo razmerje med pla�ili staršev in dopla�ilom ob�ine kar se 
da ugodno za starše. S sredstvi v osnutku prora�una 2011 zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom 
predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. Zagotavljamo tudi v naprej popuste za po�itniško rezervacijo in 
zdravstveno rezervacijo v enakem obsegu kot v preteklem letu, ob predpostavki uskladitve cen programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

      Zakon o vrtcih 
      Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti: 
      Zakon o usmerjanju otrok 
      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 pla�ilih staršev za programe v vrtcih 
      Pravilnik o normativih in minimalnih tehni�nih pogojih za prostor in opremo vrtca 
      Odlok o prora�unu Ob�ine Vojnik 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni  cilj  je  izvajanje  z  zakonom  predpisane  osnovne dejavnosti v vrtcih  kot  izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti, zagotavljanje  fleksibilne ponudbe programov in poslovnega �asa po potrebah zaposlenih staršev ter 
pove�evanje deleža otrok, vklju�enih v vrtec, skrb za kakovostno vzgojo  otrok, zagotavljanje zaposlenosti v  vrtcih, 
ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov za starše in rezervacija na dolgoletni ravni, 
zagotavljanje prostih  mest za otroke. Zlasti pa je dolgoro�ni cilj pove�anje vklju�enosti  otrok v vrtce in kakovost 
vrtcev .  Zagotavljanje  prostorskih  pogojev  v  vrtcih skladno z  normativi  in standardi ter zagotavljanje 
investicijskega  vzdrževanja in investicij v javnih  vrtcih. Dolgoro�no  pa je potrebno  zagotavljati pogoje tudi za 
zasebne vrtce. 

Kazalniki  izhajajo  iz  ciljev  in  strategij,  pri  tem  je  pomemben  zlasti  dolgoro�ni  obseg  dejavnosti  (raznovrstni 
programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število  in trend rasti deleža otrok, vklju�enih v vrtec, dolgoro�no 
razmerje  med strokovnimi delavci in številom otrok, povpre�no število otrok v oddelku, obseg sredstev za 
predšolsko vzgojo v Ob�ini Vojnik. 

 

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

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa  v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi  in  
standardi,  ter  zagotavljali popuste  za  starše,  zagotavljali  bomo  investicijsko vzdrževanje in investicijo. 
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Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoro�nem nivoju. 

 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030201 - Vrtec Mavrica Vojnik - teko�i odhodki 
Vrednost: 874.195 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na tej prora�unski postavki izvršujemo pla�ila vrtcu Mavrica Vojnik za razliko med ceno programov in pla�ilom 
staršev ter subvencijo do ekonomske cene  kot razliko  med veljavnimi cenami in stroški izvajanja  javne  službe  v  
vrtcih:  refundacijo  za  materialne  stroške  in  osebne  prejemke  delavcev, refundacija za solidarnostne pomo�i 
delavcem skladno s kolektivno pogodbo. Znesek je  predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in pla�ilne 
sposobnosti staršev po odlo�bi o višini pla�ila. Vrtcu  refundiramo dodatne  materialne  stroški,  ki  jih  mora 
ustanovitelj   vrtcem  zagotavljati  neposredno   iz  prora�una,  saj  po  pravilniku  o   metodologiji   za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05) ne smejo biti 
vklju�eni v ceno programa in sicer:  sredstva za  nadomeš�anje vzgojiteljev  in pomo�nikov  vzgojiteljev,  stroški  
drugih  osebnih prejemkov zaposlenih v javnih vrtcih , povra�ila za prevoz in prehrano za mobilne defektologe, 
stroški sanitarnih  pregledov kuhinj in kontrole snažnosti  brisov  kot  preventiva, stroški praznih prostorov,  v 
katerih se ne izvaja dejavnost, in letni obra�un drugih osebnih prejemkov 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni temeljijo na podlagi finan�nega na�rta Vrtca Mavrica Vojnik za leto 2011 s poudarkom porabe v preteklem 
letu in racionalizaciji.   

4030202 - Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Plan za leto 2011 vsebuje sredstva planirana za nakup dodatne opreme za igralnice, dveh štedilnikov v kuhinji in 
nakup oz.  menjava starega avtomobila za razvoz hrane na druge lokacije kjer ima Vrtec Mavrica svoje enote ter 
nakup ra�unalniške opreme. Poleg navedenega je ustanovitelj dolžan kriti tudi dodatne stroške, ki bi nastali zaradi 
izrednih  razmer in zaradi katerih bi bilo moteno delovanje vrtca. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni predlogov temeljijo na podlagi finan�nega na�rta Vrtca Mavrica za leto 2011. 

4030210 - pla�ila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih 
Vrednost: 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališ�e, zavezanka za pla�ilo razlike med 
ceno programa v vrtcih in pla�ilom staršev za program vrtca. Mese�na obveznost Ob�ine Vojnik za otroke s stalnim 
prebivališ�em v Ob�ini Vojnik, ki obiskujejo vrtce v drugih ob�inah, je zadnja leta na enaki ravni. Otroci obiskujejo 
tako javne kot zasebne vrtce izven naše ob�ine in zasebni vrtec v naši ob�ini, ki ga štejemo pod druge vrtce. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni predloga temeljijo na porabi sredstev v preteklih letih. Zaradi pove�evanja ekonomskih cen v zunanjih 
ob�inah skozi leto in zaradi razpisa koncesije za zasebni vrtec s sedežem v naši ob�ini, pri�akujemo pove�ano 
obveznost prora�una Ob�ine Vojnik. 
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4030950 - investicija Vrtec Mavrica Vojnik 
Vrednost: 846.003 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Gradnjo vrtca planiramo v za�etku 2011. Objavili smo razpis za izgradnjo montažnega nizko energetskega vrtca 
Vojnik in prišli do zaklju�ka, da je montažni leseni vrtec 30 % dražji od klasi�ne gradnje. Da bi zagotovili celotni 
potrebne površine vrtca smo dopolnili projekte in z novimi projekti pridobili dodatne površine. Projekt, ki je 
predmet prijave, obsega izvedbo I. faze izgradnje nizko energetskega vrtca Vojnik. Izgradnja vrtca Vojnik zajema: - 
rušenje dotrajanega montažnega dela obstoje�ega objekta vrtca, ohrani se le novejši klasi�no zidan del objekta - 
izgradnja novega vrtca v dveh etažah, 1367,5 m2. Obstoje�i vrtec: Novejši klasi�no zidan del obstoje�ega vrtca se 
ohrani, dotrajani montažni del pa v celoti poruši in nadomesti z klasi�no nizko energetsko gradnjo. Del obstoje�e 
stavbe vrtca, ki se bo ohranil, bo vseboval: - v pritli�ju 3 igralnice, del sanitarij, garderobo, koti�ek za starše, vhodni 
vetrolov - v nadstropju prostore ravnatelja, administracije, ra�unovodstva, arhiva, vodje enote ter kabinet za vzgojne 
pripomo�ke Obe etaži bosta s hodnikom vezani na novo na�rtovani objekt. Novo na�rtovani objekt (nov vrtec) bo 
sestavljen iz delno vkopanega pritli�ja in nadstropja. Program v novem vrtcu bo zajemal: - v pritli�ju 4 igralnice, 
dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore, ve�namenski prostor / športno igralnico, kuhinjo, gospodarske in 
komunikacijske prostore. - v nadstropju 7 igralnic, dodatne prostore, terase, sanitarije, zbornico ter komunikacijski 
del etaže Obe etaži bosta povezani s stopniš�em ter dvigalom. Igralnice v obeh etažah bodo imele dostop na teraso 
in zazelenjene površine. Objekt bo klasi�ne gradnje z delno zazelenjeno streho. Zunanji ovoj bo iz visoko izolativne 
opeke ter 15 cm slojem termoizolacije. Notranje nosilne stene ter stene igralnico bodo iz min. 20 cm debelega 
ope�nega sloja, ki bo ustrezal zahtevam akustike. Konstrukcije v stavbi bodo koncipirane tako, da bodo ustrezale 
zahtevam o nizko energetski gradnji. Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 
2007-2013 (PRIORITETA 3 - OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA REGIJA; UKREP 3.2.1.-ENERGETSKA 
SANACIJA IN TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v 
izgradnjo nizko-energetskega vrtca prispevala k zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter uporabi 
obnovljenih virov energije, kar je eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Po zaklju�ku investicije bo objekt 
funkcioniral kot energetsko u�inkovit. Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o u�inkoviti rabi energije v 
stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09). Po zaklju�ku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko u�inkovit 
objekt. Po izvedbi investicije bo v vrtcu možnost izvajanja dodatnih dejavnosti. Ob�ina Vojnik je investicijo 
prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij javne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru 
prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" in razvojne prioritete - Razvoj regij" 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0002 izgradnja nizko energetskega Vrtca Mavrica Vojnik 

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a temeljijo na osnovi dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 1.557.759 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Vojnik s podružnicami in OŠ Frankolovo. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. 

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na podro�ju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

Prora�unski porabniki znotraj glavnega programa sta Osnovna šola Vojnik , Osnovna šola Frankolovo, Osnovna 
šola Glazija. 
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19039001 - Osnovno šolstvo 
Vrednost: 1.551.259 € 

Opis podprograma 

Prora�unski porabniki znotraj glavnega programa sta Osnovna šola Vojnik ,  Osnovna šola Frankolovo, Osnovna 
šola Glazija. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vzgoji in izobraževanju ter odlok o ustanovitvi šol. 

 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. 

 

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na podro�ju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030101 - materialni stroški 
Vrednost: 175.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina kot ustanoviteljica šolam zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s prostorom za 
izvajanje programa na Osnovni šoli Vojnik s podružnicami Socka, Nova Cerkev, Šmartno v Rožni dolini in Osnovni 
šoli Frankolovo. Ob�ina financira materialne stroške za naše otroke, ki obiskujejo osnovno šolo na Glaziji v Celju in 
OŠ Dobrna. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Izhodiš�e predvidenega obsega sredstev  je poro�ilo in dejanski stroški porabljeni na osnovni šoli Vojnik in 
Frankolovo. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z Zakonom o vzgoji in izobraževanju je zagotovljeno normalno poslovanje osnovnih šol in podružni�nih 
osnovnih šol. 

4030104 - vzdrževanje prostora in opreme 
Vrednost: 131.802 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ohranjanje in vzdrževanje prostorov in opreme v OŠ Vojnik s podružnicami POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, POŠ 
Šmartno v Rožni dolini in v OŠ Frankolovo. 

 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0056 inv. vzdrževanje prostora in opreme šol. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Investicijsko vzdrževanje stavb in opreme v OŠ Vojnik s podružnicami in OŠ Frankolovo. Enakomerna 
obremenjenost OŠ z u�enci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri �emer 
bomo prostorske kapacitete vzdrževali in ohranjali. Glede na stanje šolskih objektov bomo v ve�jem obsegu 
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na�rtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih 
namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. V okviru finan�ni planov za leto 2011 bomo zagotavljali sredstva 
za investicijsko vzdrževanje OŠ Vojnik: obnova strehe na montažnem delu šole, vzdrževanje hodnikov in stopniš�, 
beljenje u�ilnic, popravilo tlakov, na podružni�nih osnovnih šolah Socka, Nova Cerkev in Šmartno v Rožni Dolini: 
Plan investicijskega vzdrževanja OŠ Frankolovo zajema: nabava pisarniškega pohištva za zbornico in dopolnitve v 
kabinetih, nabava opreme v telovadnici, vzdrževane zasilne razsvetljave in prezra�evalnih naprav, okno v kabinetu 
športne vzgoje, pleska in druga vzdrževalna dela. 

4030960 - investicija OŠ Vojnik 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Pla�ila obresti od najetih kreditov poslovnim bankam. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

V okviru prora�unske postavke OŠ Vojnik pla�ujemo obveznosti za najete kredite (obresti), katere so nastale zaradi 
investicije novogradnje in nadomestnega dela OŠ Vojnik. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a temeljijo na osnovni kreditnih pogodb. 

4030961 - investicija OŠ Frankolovo 
Vrednost: 30.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Pla�ilo obresti od kreditov-poslovnim bankam. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt  v okviru prora�unske postavke OŠ Frankolovo je pla�evanje obveznosti za najete kredite 
(obresti) pri investiciji rekonstrukcije in novogradnje OŠ Frankolovo. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a temeljijo na osnovni kreditnih pogodb. 

4030962 - investicija POŠ Nova Cerkev - ve�namenski prostor 
Vrednost: 34.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Pla�ilo obresti od kreditov poslovnim bankam. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt v  okviru prora�unske postavke POŠ Nova Cerkev je pla�evanje obveznosti za najete kredite 
(obresti), nastale pri investiciji novogradnje ve�namenske dvorane POŠ Nova Cerkev. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a temeljijo na osnovni kreditnih pogodb. 

4030963 - adaptacija POŠ NC 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za obnovo fasade na starem delu stavbe POŠ Nova Cerkev. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0056 inv. vzdrževanje prostora in opreme šol. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 
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4030964 - investicija telovadnica OŠ Vojnik 
Vrednost: 1.139.032 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V letu 2011 se na�rtuje gradnja telovadnice OŠ Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0085 telovadnica pri OŠ Vojnik. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a za izgradnjo nove telovadnice so merila, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport in so podlaga za 
izdelavo idejnih zasnov športnih dvoran in telovadnic. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
Vrednost: 6.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega delno sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba o organiziranju dislociranega oddelka Glasbene šole Celje v Ob�ini Vojnik 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje glasbenega izobraževanja v naši ob�ini. Kazalci so število skupin in u�encev, ki bodo obiskovali 
dislocirani oddelek Glasbene šole Celje v Vojniku.  

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

Zagotavljanje sredstev za dislocirani oddelek v Vojniku. Kazalci so število skupin in u�encev v dislociranem 
oddelku  Glasbene šole Celje v Vojniku in število nastopov u�encev. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030105 - glasbena šola 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Od septembra 2009 imamo v Ob�ini Vojnik dislocirano enoto Glasbene šole Celje, ki deluje v Osnovni šoli Vojnik. 
Glasbeni šoli Celje delno refundiramo stroške prevoza in prehrane za delavce šole, ki pou�ujejo v Vojniku. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Sodelovanje  z Glasbeno šolo Celje. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so opredeljena na podlagi števila u�encev, ki obiskujejo dislocirani oddelek in števila razli�ni  pedagogov, 
ki pou�ujejo v Vojniku. 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Vrednost: 2.890 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje usklajenega regionalnega razvoja višje in visokošolskega izobraževanja ter registrirano za opravljanje 
vseh razvojnih nalog na podro�ju terciarnega izobraževanja. 
Izboljšanje kakovosti in u�inkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 
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Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Regijsko študijsko središ�e (RŠS) opravlja obveznosti na podro�ju visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter 
skrbi za razvoj le tega in daje pobude za razvoj novih študijskih programov. 
Dolgoro�no izboljšanje kakovosti in u�inkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

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

Glavni cilji in kazalci s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so navedena v Odloku o ustanovitvi javnega 
zavoda Regijsko študijskega središ�a. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega središ�a je razvoj terciarnega 
izobraževanja v regiji in je natan�neje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa so v skladu s pogodbo o sofinanciranju RŠS. 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 
Vrednost: 2.890 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje usklajenega regionalnega razvoja višje in visokošolskega izobraževanja ter registrirano za opravljanje 
vseh razvojnih nalog na podro�ju terciarnega izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000) je podlaga za izvajanje organizacijskih, 
strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih in koordinacijskih dejavnosti. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so navedeni 
v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijskega središ�a. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega 
središ�a je razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natan�neje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda. 

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

So skladni z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijskega središ�a Celje. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030801 - Regijsko visokošolsko središ�e 
Vrednost: 2.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zagotavljanje usklajenega regionalnega razvoja višje in visokošolskega izobraževanja ter registrirano za opravljanje 
vseh razvojnih nalog na podro�ju terciarnega izobraževanja. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

RŠS opravlja obveznosti na podro�ju visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter skrbi za razvoj le tega in daje 
pobude za razvoj novih študijskih programov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ob�ine ustanoviteljice RŠS v svojem prora�unu vsako leto zagotavljajo delež, ki je dolo�en s pogodbo.  
Ob�ina Vojnik zagotavlja za delovanje RŠS 1,38% stroškov delovanja. 

 

1906 - Pomo�i šolajo�im 
Vrednost: 385.648 € 

Opis glavnega programa 

Osnovna dejavnost zagotavljanja nemotenega delovanja izobraževanja v osnovnih šolah je zakonsko okvirjena v 
Zakonu o vzgoji in izobraževanju. Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati sredstva za pokrivanje stroškov, ki se 
navezujejo na materialne stroške, stroške prevozov, dodatnega programa in investicijskega vzdrževanja. 
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Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje varne in strokovno izvedene dejavnosti:prevoz osnovnošolskih otrok. 
Dodatno izobraževanje in nudenje dodatnih  dejavnosti v osnovni šoli. 

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na podro�ju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj programa sofinanciranje osnovnošolskega izobraževanja so prevozi 
osnovnošolskih otrok in sofinanciranje dodatnega programa. 

19069001 - Pomo�i v osnovnem šolstvu 
Vrednost: 381.468 € 

Opis podprograma 

V okviru  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ob�ina zagotavlja za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja sredstva namenjena za prevoze u�encev in za dodatni program. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na podro�ju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

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

Na osnovi javnega razpisa je Ob�ina Vojnik izbrala izvajalce prevozov na linijah, ki zagotavljajo nemoteno 
obiskovanje osnovnih šol na relacijah do OŠ Vojnik in podružnice, ter OŠ Frankolovo. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030102 - prevozi u�encev 
Vrednost: 310.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Zagotavljanje prevozov u�encem v osnovni šoli Vojnik s podružnicami in osnovni šoli Frankolovo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Opravljajo se prevozi osnovnošolskih otrok za osnovno šolo Vojnik in osnovno šolo Frankolovo, na podlagi javnega 
razpisa, sklenjenega okvirnega sporazuma in pogodbe za kombi prevoze. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o osnovni šoli navaja, da imajo u�enci, ki so oddaljeni od šole ve� kot 4 km brezpla�en prevoz. 
V letu 2008 je bil objavljen javni razpis za izvajanje prevozov, cene so se pove�ale za 40%. Prevoze še vedno 
opravljata Izletnik Celje (avtobusne prevoze) in Štimulak Jože (kombi prevoze). Poleg teh rednih prevozov je ob�ina 
dolžna pokrivati stroške za prevoze osnovnošolskih otrok v šole s posebnimi potrebami in druge zavode. Isto�asno 
ob�ina pokriva stroške tistih nevarnih poti, ki so bili naknadno odobreni s strani Odbora za družbene dejavnosti ali 
Ob�inskega sveta ob�ine Vojnik. 

4030103 - dodatni program 
Vrednost: 71.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Obogatitvene dejavnosti v osnovnih šolah. 
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Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Dodatne storitve v šolah, kadrovske dopolnitve za kvalitetnejšo izvedbo programov, raziskovalna dejavnost, pomo� 
u�encem,bralna zna�ka. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodiš�a za sofinanciranje oziroma zagotavljanje sredstev za dodatne programe izhajajo iz potreb in zahtev 
osnovnošolskih dejavnosti (dodatne pomo�i pri izobraževanju, izvajanju šolske prehrane) 
Dodatni program za osnovne šole zajema: 
- nadstandard v OŠ Vojnik (delavka v kuhinji, varstvo voza�ev, ra�unalniško opismenjevanje, ra�unalniška obdelava 
obra�una šolske prehrane); 
v OŠ Frankolovo (hišnik-prevoz šolski kombi, varstvo voza�ev, pomo� v kuhinji); 
- mladinsko raziskovalno delo; 
- OŠ Glazija (prehrana, doma�i zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo) 

 

19069003 - Štipendije 
Vrednost: 2.136 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendije za dijake in študente, ki se v Savinjski regiji 
ugotovljeni kot deficitarni . 

Zakonske in druge pravne podlage 

Akt o vzpostavitvi, delovanju in vodenju projekta štipendijske sheme savinjske regije "ŠS-SaR". 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomo� dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Savinjski regiji ugotovljeni kot deficitarni . 
Kazalci so število dijakov oz. študentov, ki bodo prejemali štipendije. 

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

Letni cilji so enaki dolgoro�nim cilje. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030702 - štipendijski sklad RRA 
Vrednost: 2.136 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V okviru te prora�unske postavke zagotavljamo del sredstev za štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo za 
poklice, ki so v Savinjski regiji ugotovljeni kot deficitarni  in ki so klju�ni za trajnostni družbeni in gospodarski 
razvoj regije. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Navezava na projekt Štipendijske sheme Savinjske regije. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi predvidenih aktivnosti v teko�em šolskem letu. 

 

19069004 - Študijske pomo�i 
Vrednost: 2.044 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema oblike študijske pomo�i za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Sklepi Odbora za družbene dejavnosti na podlagi javnega povabila. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomo� študentom pri pla�ilu dejavnostih, ki so sicer v njihov programu izobraževanja vendar potekajo izven sedeža 
fakultete in za to predstavljajo dodaten strošek za študenta. 

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

Letni cilji so enaki dolgoro�nim ciljem. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030710 - pomo� študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov 
Vrednost: 2.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sem sodijo razli�ne oblike pomo�i šolajo�im. Sredstva namenimo študentom in dijakom , ki se udeležujejo 
najrazli�nejših obšolskih dejavnosti oz. delavnic doma in v tujini. Prav tako so sredstva namenjena študentom ob 
študijski menjavi. Sredstva na podlagi vlog razdeli s sprejetimi sklepi na svojih rednih sejah Odbor za družbene 
dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni predlogov temeljijo na pretekli porabi v okviru prora�unske postavke. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 411.761 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Na podro�ju socialnega varstva imamo sredstva namenjena za varstvo otrok in družine in izvajanje programov 
socialnega varstva.  

 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

• Zakon o socialnem varstvu  
• Zakon o lokalni samoupravi  
• Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020.  

 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotoviti zadostna sredstva za pomo� družinam (pomo� ob rojstvu otroka), zagotoviti in omogo�iti družinske 
pomo�nike za invalidne osebe, ki na takšen na�in lahko ostanejo v doma�em okolju in jih ni potrebno namestiti v 
domove. Zagotoviti sredstva za materialno najbolj ogrožene. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva. 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 12.500 € 



 

Stran 118 od 145 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema finan�no pomo� družinam ob rojstvu otrok. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotoviti sredstva za pomo� družinam in s tem vsaj malo finan�no pomagati staršem ob rojstvu otroka. 

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

Zagotoviti sredstva, da bomo lahko vsem, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev enkratne denarne pomo�i ob 
rojstvu otroka le-to tudi odobrili. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 20029001 Drugi programi v pomo� družini (obdaritev novorojen�kov). 

20029001 - Drugi programi v pomo� družini 
Vrednost: 12.500 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma  so sredstva predvidena pomo� družinam  ob rojstvu otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Sklep o enkratni denarni pomo�i za novorojence v Ob�ini Vojnik 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati zadostna sredstva za obdaritev novorojencev oz. njihovih staršev. Kazalci so število staršev, ki je 
pridobilo enkratno denarno pomo�. 

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

Letni cilji so enaki dolgoro�nim ciljem. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030301 - obdaritev novorojen�kov 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki za obdaritev novorojen�kov imamo sredstva namenjena za enkratno denarno pomo� za 
novorojen�ke v Ob�ini Vojnik. Prejemniki pomo�i so starši novorojen�ka, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
bivališ�e v Ob�ini Vojnik. Sredstva na tej postavki porabimo tudi za nakup �estitk za novorojen�ke.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni predlogov temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let, ker pa ne vemo, kako se bo gibalo število rojstev v 
naši ob�ini, lahko pride tudi do odstopanj. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 399.261 € 

Opis glavnega programa 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem 
varstvu: financiranje pla�e ali nadomestila  pla�e in prispevkov  družinskih pomo�nikov  na osnovi pravice  do 
izbire družinskega pomo�nika, (do)pla�evanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše ob�ane in posebni 
socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje  mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomo� družini na 
domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (denarne pomo�i).  
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Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Dolgoro�ni  cilji  programa  so  omogo�anje  ve�je  neodvisnosti  v  doma�em  okolju  in  socialne  vklju�enosti 
starejšim  osebam,   osebam  z  razli�nimi   oblikami  invalidnosti,  podpora ob�ankam  in   ob�anom  z  nižjimi  
dohodki  ter  zagotavljanje  enakih   možnosti  in  dostopa   do  storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše 
in posebni socialni zavodi). Dolgoro�ni cilj programa je omogo�iti socialno vklju�enost v stanovanjske skupine tudi 
tistim ob�ankam in ob�anom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo pla�ati oskrbe. 

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za pla�ilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do 
koriš�enja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega  pomo�nika, pomo� družini  na domu, 
(do)pla�ilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih). 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov (družinski pomo�nik) 
20049003 - Socialno varstvo starih ( pomo� na domu, domska oskrba) 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ( subvencija stanarin, socialni transferji )  
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Vrednost: 28.800 € 

Opis podprograma 

V  okviru  tega  podprograma  zagotavljamo  sredstva  za  izvajanje  zakonske   naloge   financiranje   pla�e  za 
družinskega  pomo�nika,  pomo�nico  -  pravica  do  izbire  družinskega  pomo�nika . 

Zakonske in druge pravne podlage 

-      Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07) 
-      Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB, 21/06- odlo�ba US in 14/07 - ZSPDPO) 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilj programa je omogo�iti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali 
imajo razli�ne oblike invalidnosti, ve�jo neodvisnost  v doma�em okolju in njihovo vklju�evanje v družbo preko  
izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomo�nika. 

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje pla�e oziroma nadomestila pla�e s 
prispevki za družinskega  pomo�nika, pomo�nico (pravica do  izbire družinskega pomo�nika). 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030320 - družinski pomo�nik 
Vrednost: 28.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje pla�e oziroma nadomestila pla�e s prispevki za družinskega 
pomo�nika, pomo�nico - pravica do izbire družinskega pomo�nika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je 
namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki 
potrebujejo pomo� pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odlo�bo o upravi�enosti do izbire 
družinskega pomo�nika izda center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni projektov v okviru te prora�unske postavke. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Izra�uni temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih izdanih novih odlo�b za upravi�enost do 
družinskega pomo�nika. 
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20049003 - Socialno varstvo starih 
Vrednost: 326.670 € 

Opis podprograma 

V  okviru  podprograma  Socialno  varstvo  starih  zagotavljamo  programe,  namenjene  starejšim  ob�ankam  in 
ob�anom  Ob�ine Vojnik. Gre tako za programe  oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem  varstvu 
(zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomo� družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih 
za starejše ob�ane). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07)                          - Sklep o izdaji 
soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomo� družini na domu v Ob�ini Vojnik (Uradni list RS 47/10).  

 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�na cilja podprograma sta: 
-      omogo�anje ve�je neodvisnosti starejših v  doma�em  okolju in njihovo  vklju�evanje v družbo preko 
kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomo� družini na domu,  
-      zagotavljanje  enakih  možnosti in dostopa  do storitev  v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi 
tistim ob�ankam in ob�anom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo pla�ati oskrbe. 
Kazalci za  merjenje dosege  ciljev so število uporabnic  in uporabnikov vseh programov  in storitev (pomo� družini 
na domu)  ter vklju�enost v domove za starejše tistih  ob�ank in ob�anov, ki z lastnimi prihodki in prihodki 
zavezank/-cev ne zmorejo pla�ati oskrbe. 

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta pove�anje dostopnosti do storitve pomo� družini na domu. Kazalci za  
merjenje dosege ciljev so opravljene ure storitve pomo� družini na domu. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030330 - pomo� na domu 
Vrednost: 46.670 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V skladu z   zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno 
varstvene storitve  pomo� družini na domu. Pomo� družini na domu obsega socialno oskrbo upravi�enca v primeru 
starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti  institucionalno  varstvo.  
Socialna  oskrba  obsega  pomo�  pri  vzdrževanju  osebne  higiene (pomo�  pri  obla�enju,  pri  hranjenju  in  
pomo�  pri  opravljanju  osnovnih  življenjskih  potreb  ipd.), gospodinjsko pomo� (priprava hrane, �iš�enje, pranje, 
likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomo� pri  ohranjanju  socialnih  stikov  (družabništvo,  prepre�evanje  
osamljenosti,  vzpostavljanje  socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Za izvedbo  te naloge ima Ob�ina 
Vojnik sklenjeno pogodbo s Domom ob Savinji Celje. Na  podlagi  zakona  o  socialnem  varstvu in  uredbe o 
merilih  za dolo�anje  oprostitev  pri  pla�ilih socialno varstvenih  storitev  so nekateri uporabniki, uporabnice 
storitev delno ali v celoti oproš�eni pla�ila storitve pomo� družini na domu. V teh primerih  Ob�ina Vojnik financira 
tudi njihov  delež in sicer  v višini, ki jo z odlo�bo dolo�i center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Dom ob Savinji Celje v okviru svoje dejavnosti izvaja v naši ob�ini izvaja pomo� na domu. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizacijo preteklih let in predvideno podražitev storitve pomo�i na domu v letu 2010. 

4030332 - socialni zavodi (domska oskrba) 
Vrednost: 280.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Po zakonu o socialnem  varstvu so lokalne  skupnosti  dolžne (do)pla�evati stroške storitev v splošnih socialno  
varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše ob�ane tistim ob�ankam in ob�anom Ob�ine Vojnik, ki s 



 

Stran 121 od 145 

svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo pla�ati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)pla�uje 
na osnovi odlo�be o oprostitvi pla�ila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno  delo. 
Zavodi  za odrasle oblikujejo ceno  oskrbe na osnovi  pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Domsko oskrbo izvajajo razli�ni socialno varstveni zavodi. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva planiramo na podlagi števila ob�anov ob�ine Vojnik, ki imajo veljavno odlo�bo Centra za socialno delo za 
(do)pla�ilo institucionalnega varstva, ki že bivajo v domovih in na podlagi novih odlo�b oz. nastanitev med letom. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Vrednost: 24.890 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo  materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za subvencije stanarin  
materialno ogroženih družin. Višina subvencije je dolo�ena na podlagi odlo�be, ki jo izda Ob�ina Vojnik glede na 
dohodke družine-upravi�enke v zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge. Poleg tega zagotavljamo sredstva za 
pogrebne stroške za tiste ob�ani, ki nimajo svojcev. Po navadi je to za osebe katerim smo tudi (do) pla�evali domsko 
oskrbo,  ker niso imeli zavezancev za pla�ilo.  V okviru socialnih transferjev zagotavljamo nekaj sredstev za 
Združenje zveze borcev za vrednote NOB, ki se nahajajo v vsaki krajevni skupnosti ter združenje zveze borcev za 
vrednote NOB Vojnik - Dobrna.   

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Stanovanjski zakon 
- Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati najrazli�nejše oblike pomo�i za materialno ogrožene ob�ane. Kazalci s katerimi merimo doseganje 
ciljev so število pozitivno izdanih odlo�b za subvencijo najemnin in druge oblike pomo�i ob�anom. 

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

  Letni cilji se ujemajo z dolgoro�nimi cilji. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030340 - subvencije stanarin 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik na podlagi vloge za subvencijo stanarine, ki jo poda stranka,  izda pozitivno ali negativno odlo�bo.  
Pri obravnavanju vloge se upoštevajo prihodki družine v zadnji treh mesecih pred oddajo vloge in njihovo izkazano  
premoženjsko stanje. Za tiste, ki so upravi�eni do subvencije najemnine Ob�ina Vojnik dopla�uje najemnino v 
neprofitnih stanovanjih. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva planiramo glede na pretekla leta in gleda na število pozitivno rešenih vlog za subvencijo stanarine. 

4030341 - pogrebni stroški 
Vrednost: 3.090 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�ina Vojnik zagotavlja sredstva za kritje pogrebnih stroškov za tiste ob�ane, ki nimajo svojcev in tako posledi�no 
nikogar, ki bi bil zavezanec za pla�ilo pogrebnih stroškov. Po navadi so to ob�ani, ki jim je ob�ina (do) pla�evala 
stroške institucionalnega varstva. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni projektov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na pretekla leta, ker ni mogo�e predvideti število pogrebov bo v posameznem letu. 

4030352 - sociala ostalo 
Vrednost: 7.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstev iz te prora�unske postavke pa se na podlagi sklepov Odbora za družbene dejavnosti ali pa po sklepu 
župana, na podlagi vlog ob�anov,  razdeli socialno najbolj ogroženim posameznikom ali družinam. V to 
prora�unsko postavko spada tu sofinanciranje socialnovarstvenega programa Materinskega doma Celje. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posamezne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva opredeljena na podlagi realizacije preteklih let, del sredstev namenimo na podlagi pogodbe Materinskemu 
domu Celje. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Vrednost: 18.901 € 

Opis podprograma 

V  okviru  podprograma  zagotavljamo   sredstva za Varno hišo in zavod Socio, sredstva, ki jih na podlagi javnega 
razpisa dodelimo društvom, ki delujejo na socialnem podro�ju in sredstva, ki jih po sklepu župana ali Odbora za 
družbene dejavnosti namenimo socialno ogroženim posameznikom in družinam. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Javni razpis Socialno - humanitarni programi 2009 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoro�ni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov socialno varstvenih ustanov ter 
zagotavljanje sredstev, ki jih na podlagi razpisa razdelimo socialno-humanitarnim društvo. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoro�nemu cilju in hkrati nameniti sredstva najbolj ogroženim 
posameznikom in družinam.  

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 5.021.952 € 

4030342 - socialni transferji 
Vrednost: 7.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki socialni transferji imamo sredstva namenjena za krajevne organizacije zveze borcev in vse 
kar je povezano s proslavami in obiski spominskih obeležij (venci). Poleg tega nekaj sredstev namenimo združenju 
zveze borcev za vrednote NOB Vojnik - Dobrna.  

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Ni navezave na projekte. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva planiramo glede na porabo preteklih let. 

4030350 - druge socialne institucije 
Vrednost: 3.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

V to prora�unsko postavko spadata sofinanciranje društva Socio in sofinanciranje delovanja Varne hiše Celje. Javni 
zavod Socio izvaja na podlagi sklenjene pogodbo socialnovarstveni program "Terensko delo z odvisniki" . Varna 
hiša Celje pa sprejema pod svoje okrilje tudi ob�anke naše ob�ine, ki potrebujejo to obliko pomo�i. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Razli�ni projekti, ki jih izvaja društvo Socio s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Gre  za izvajanje razli�nih 
socialnovarstvenih projektov. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�uni temeljijo glede na preteklo porabo in predvidene aktivnosti v planiranem letu. 

4030351 - socialna društva 
Vrednost: 4.223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva na tej prora�unski postavki so namenjena za razdelitev na podlagi javnega razpisa za socialno-humanitarna 
društva, ki ga ob�ina pripravi vsako leto. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Razli�ni socialni programi v okviru socialnih društev. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi višine sredstev iz preteklih let. 

4030353 - šolski sklad 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Navedena prora�unska postavka je namenjena za financiranje obeh osnovnošolskih skladov, saj vse ve� otrok 
potrebuje pomo� pri pla�ilu prehrane. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi podanih potreb obeh šol. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 18.953 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Navedeno podro�je porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na ob�inski ravni. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotavljanja sredstev za odpla�ilo kreditov, katere je ob�ina najela v skladu z omejitvami, ki so opredeljene  v 
Zakonu o lokalni samoupravi. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

2211 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 18.953 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vklju�uje sredstva za odpla�ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja ob�inskega 
prora�una in sredstva za pla�ila stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Odpla�ila obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Pravo�asna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah, �im manjši stroški za  najete likvidnostne kredite. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e zadolževanje, 
Prora�unska uporabnika:  
- ob�inska uprava - finance  
- ob�inska uprava - požarna varnost, zaš�ita in reševanje, civilna zaš�ita 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e 
zadolževanje 

Vrednost: 18.953 € 

Opis podprograma 

22019001 Odpla�ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e zadolževanje: glavnica za 
odpla�ilo dolgoro�nih kreditov, najetih na doma�em trgu kapitala, odpla�ilo obresti od dolgoro�nih kreditov, najetih 
na doma�em trgu kapitala, obresti od kratkoro�nih kreditov, najetih na doma�em trgu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, posojilne pogodbe. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za pla�ilo obresti za kredite najete pri bankah. 

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

Pla�ilo obresti za kredite najete pri bankah v skladu s termini, dolo�enimi v kreditnih pogodbah. 

402 - OB�INSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 125.613 € 

4020110 - obresti 
Vrednost: 18.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Na prora�unski postavki so planirana sredstva za pla�ilo kratkoro�nih likvidnostnih kreditov in stroški odobritve teh 
kreditov. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov obresti je pripravljena na podlagi  obrestne mere in stroškov preteklih let. 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 549.546 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Podro�je porabe 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva 
za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, mo�an veter, to�a, pozeba, suša, množi�ni pojav nalezljive �loveške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesre�e, ki jih povzro�ijo naravne sile in ekološke nesre�e, ter za 
finan�ne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem prora�unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Zakon o javnih financah in dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotovitev finan�nih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora�unu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

2302 - Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primeru nesre� 
2303 -  Splošna prora�unska rezervacija 

2302 - Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih 
nesre� 

Vrednost: 525.546 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primeru naravnih 
nesre� vklju�uje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo�an veter, to�a, pozeba, suša, množi�ni pojav 
nalezljive �loveške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesre�e, ki jih povzro�ijo naravne 
sile in ekološke nesre�e. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotovitev finan�nih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora�unu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

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

Pravo�asna odprava posledic naravnih nesre�, odvisno od števila nesre� in stroški povezani z njimi.  

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva ob�ine; PU: ob�inska uprava - finance 

23029001 - Rezerva ob�ine 
Vrednost: 75.546 € 

Opis podprograma 

Sredstva prora�unske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , mo�an veter, to�a, žled, pozeba, suša, množi�ni pojav 
nalezljive �loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre�e, ki jih povzro�ijo naravne sile ali ekološko 
nesre�o. V sredstva prora�unske rezerve se izlo�a del skupno doseženih letnih prejemkov prora�una v višini , ki je 
dolo�ena s prora�unom, vendar najve� do višini 1,5% prejemkov prora�una. Del sredstev se izlo�a v rezerve 
za�asno vsak mesec, dokon�no pa po zaklju�nem ra�unu prora�una za preteklo leto. O uporabi sredstev prora�unske 
rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo dolo�a odlok, s katerim se sprejme ob�inski prora�un, odlo�a župan 
na predlog za finance pristojnega organa ob�inske uprave in o uporabi sredstev obveš�a ob�inski svet s pisnimi 
poro�ili. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z oblikovanim  rezervnim skladom zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesre�, ki se lahko zgodijo 
tekom prora�unskega leta. 

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

Pravo�asna odprava posledic naravnih nesre� in zagotovitev sredstev zanje. 

402 - OB�INSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 125.613 € 

4020120 - zakonske rezerve - sklad 
Vrednost: 75.546 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva prora�unske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , mo�an veter, to�a, žled, pozeba, suša, množi�ni pojav 
nalezljive �loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre�e, ki jih povzro�ijo naravne sile ali ekološko 
nesre�o. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so izra�unane na podlagi dolo�ene primerne porabe ob�ine. 

 

23029002 - Posebni programi pomo�i v primerih nesre� 
Vrednost: 450.000 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za izvedbo posebnih programov pomo�i v primeru nesre�: stroški 
komisije za oceno škode po naravnih nesre�ah, sofinanciranje dobave vode v �asu suše, sanacije plazov in odprava 
posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti ob�ine v skladu z zakonom 
o odpravi posledic naravnih nesre�, pomo� drugim ob�inam v primeru naravnih nesre�. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesre�. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sanacija posledic elementarnih nesre� predvsem iz sredstev državnega prora�una. 

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

Sanacija plazov in cestiš� na najbolj kriti�nih to�kah v ob�ini. 

410 - OB�INSKA UPRAVA - ELEMENTAR 
Vrednost: 455.695 € 

4100110 - sanacija po neurju 
Vrednost: 450.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva se planirajo za sanacije plazov in cest. Sanacije ve�jih plazov financira Ministrstvo za okolje in prostor.   

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo na podlagi predvidenih sredstev za sanacijo s strani ministrstva za okolje in prostor. 

 

2303 - Splošna prora�unska rezervacija 
Vrednost: 24.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna prora�unska rezervacija vklju�uje sredstva za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem prora�unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotovitev finan�nih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora�unu, vendar so nujne za 
izvajanje zakonskih nalog. 

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

Porabiti sredstva rezervacije v skladu s prioritetnimi nalogami. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna prora�unska rezervacija, PU: ob�inska uprava - finance 

23039001 - Splošna prora�unska rezervacija 
Vrednost: 24.000 € 

Opis podprograma 

V prora�unu se del predvidenih prora�unskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna 
prora�unska rezervacija, ki se v prora�unu posebej izkazuje. Sredstva splošne prora�unske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v prora�unu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi prora�una ni bilo mogo�e na�rtovati. 
Sredstva prora�unske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi 
sredstev prora�unske rezervacije odlo�a župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev denarnih sredstev za nepredvidene namene oz. �e le ta niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 

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

Zagotovitev denarnih sredstev v skladu z zakonom. 

402 - OB�INSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 125.613 € 

4020130 - teko�a prora�unska rezervacija 
Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva splošne prora�unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora�unu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi prora�una ni bilo mogo�e na�rtovati. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prora�unska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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B - Ra�un finan�nih terjatev in naložb 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.200 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

To podro�je porabe zajema prostorsko na�rtovanje on razvoj ter na�rtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljiš�i in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Sprejet prostorski plan. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Zagotavljanje pogojev za gradnjo hiš in stanovanjskih blokov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 - Komunalna dejavnost  

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a)  

  

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 1.200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vklju�uje sredstva za podpore fizi�nim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem podro�ju. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Omogo�iti prostorske pogoje za izvedbo navedenega glavnega programa. 

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

Izvedba investicij na podro�ju komunalnega opremljanja, kar bo dolgoro�no omogo�alo stanovanjsko gradnjo. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro�ju  

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro�ju 
Vrednost: 1.200 € 

Opis podprograma 

Podrprogram vklju�uje prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in 
vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon, Zakon o slovenskem odškodninskem skladu. 



 

Stran 129 od 145 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poravnava obveznosti za prodana stanovanja Stanovanjskemu skladu RS in Slovenski odškodninski družbi. 

 

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

Pravo�asna poravnava obveznosti glede na obra�un. 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 1.200 € 

4060420 - Stanovanjski sklad RS 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Pla�ilo 20% kupnin od prodanih stanovanj Stanovanjskemu skladu RS. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na preostanku obveznosti kupnin glede na vrednost to�ke za ugotavljanje vrednosti stanovanja.   

4060421 - Odškodninski sklad RS 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Pla�ilo 10%  kupnin od prodanih stanovanj Slovenski odškodninski družbi. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na poseben projekt. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na preostanku obveznosti kupnin glede na vrednost to�ke za ugotavljanje vrednosti stanovanja.  

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 21.450 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

To podro�je zajema varstvo naravne in kulturne dediš�ine - obnova kapel in kulturnih spomenikov ter programe 
športa. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Ohranjanje naravne in kulturne dediš�ine in razvoj športnih aktivnosti v ob�ini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediš�ine; 1803 - programi v kulturi, 1805 - šport in prosto�asne aktivnosti 

1805 - Šport in prosto�asne aktivnosti 
Vrednost: 21.450 € 

Opis glavnega programa 

Program športa v javnem interesu v Ob�ini Vojnik obsega: 1. Šport predstavlja vse pojavne oblike športa in vse 
športno aktivne prebivalce na obmo�ju Ob�ine Vojnik. Svoje temelje vzpostavlja s športno vzgojo v vzgojno 
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izobraževalnih ustanovah, za vse starostne in ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistemati�no organiziranih oblik 
športne dejavnosti v športnih društvih. 2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski 
športniki. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Cilj Ob�ine Vojnik je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja vseh prebivalcev naše ob�ine. Na 
podro�ju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in pove�anjem števila športno aktivnega 
prebivalstva, predvsem otrok v športnih klubih, ki so registrirana v Ob�ini Vojnik. Doseganje ciljev je mo� dose�i le 
z ustreznim racionalnim upravljanjem obstoje�e infrastrukture in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti 
obstoje�ih športnih objektov in površin. 

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoro�nim ciljem in se merijo na letni ravni. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji: 18059001 Programi športa. 

18059001 - Programi športa 
Vrednost: 21.450 € 

Opis podprograma 

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje programov, ki omogo�ajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti 
otrok. V programe bomo vklju�ili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in koordinacijo 
izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za u�enje plavanja in 
promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vklju�eni v program. Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali 
programe, ki omogo�ajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, smu�anja ali drsanja. Prav tako bomo 
šoloobveznim otrokom zagotovili te�aje u�enja plavanja. Cilj je, da znajo vsi otroci, ki kon�ajo osnovno šolo, 
plavati. Sofinancirali bomo usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter organizacijo in 
koordinacijo izvajanja programov. Športnim društvom, ki se ukvarjajo z športno vzgojo otrok in mladine bomo 
sofinancirali uporabo športnih objektov za programe redne vadbe otrok in mladine. Delovanje športnih društev je 
sofinancirano na podlagi vsakoletnega javnega razpisa na podro�ju športa. Zagotavljali bomo vzdrževanje športnih 
objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je Zakon o športu; podlaga za strategijo in programe pa je Nacionalni program športa v Republiki 
Sloveniji. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podro�ju športa bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali pove�anjem števila otrok, ki so vklju�eni v 
športno vadbo v okviru naših športnih društev. Njihovimi uspehi na tekmovanjih itd. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoro�nim ciljem. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 21.450 € 

4030611 - projekt "gozdna u�na pot" 
Vrednost: 21.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Ob�inski svet Ob�ine Vojnik je na 3. redni seji obravnaval prošnjo Društva IZVIR iz Nove Cerkve in odobritev 
brezobrestno premostitveno posojilo v višini 21.450 EUR. Podpisana je bila pogodba o sofinanciranju izvedbe 
projekta s strani Društva "Raznolikost podeželja". Društvo Izvir skupaj s partnerji Ob�ino Vojnik, Planinskim 
društvom Vojnik in Geodetskim zavodom Celje izvaja projekt Gozdna u�na pot Modrijanov.  Sredstva so pridobili 
na razpisu za evropska sredstva Razvoj podeželja in tematskih poti ter 17.8.2010 tudi podpisali pogodbo št 08/2010 
o sofinanciranju izvedbe projekta številka P4/2010 - Gozdna u�na pot Modrijanov. Dinamika pridobivanja sredstev 
iz naslova odobrenega projekta je v dveh fazah. Prvi zahtevek v višini 12.815,00 EUR bodo dali 15.2.2010. 
Zahtevek za drugo fazo pa 15.7.2010 in sicer v višini 8.635,00 EUR. Zahtevki bodo predvidoma poravnani v šestih 
mesecih po izstavljenem zahtevku. Projekt je torej potrebno financirati v naprej in po opravljenem in potrjenem 
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poro�ilu društvo prejme denar, ki ga bo nato društvo Izvir nakazalo Ob�ini Vojnik. Društvo bo sredstva vrnilo glede 
na dinamiko pridobljenih evropskih sredstev in sicer 12.815 EUR v letu 2011 in 8.635 EUR v letu 2012. Sredstva 
naj se planirajo v prora�unu 2011 v ra�unu finan�nih terjatev in naložb pod dana posojila. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka ni vezana na posebne projekte. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izra�un temelji na finan�nem na�rtu in terminskem planu izvedbe projekta "gozdna u�na pot modrijanov". 
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C - Ra�un financiranja 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 166.000 € 

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva ob�ine znotraj podro�ja prora�unske porabe 

Ob�ina kot ustanoviteljica šolam in vrtcem zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s 
prostorom in izvajanje programov osnovnih šol in vrtca, katerim je potrebno v skladu z zakonodajo zagotavljati 
sredstva. 

Dokumenti dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja 

Dolgoro�na razvojna strategija Ob�ine Vojnik 2010 - 2020. 

 

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na podro�ju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob�ine 

Glavni programi v pristojnosti ob�ine so: 1902 - varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 - primarno in sekundarno 
izobraževanje, 1904 - terciarno izobraževanje in 1906 - pomo�i šolajo�im 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 166.000 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Vojnik s podružnicami in OŠ Frankolovo. 

Dolgoro�ni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. 

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na podro�ju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Podprogrami in prora�unski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - osnovno šolstvo, PU: ob�inska uprava - družbene dejavnosti. 

19039001 - Osnovno šolstvo 
Vrednost: 166.000 € 

Opis podprograma 

Ob�ina mora poleg sredstev za teko�e delovanje zagotavljati sredstva za nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje 
osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoro�ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programov osnovnega šolstva. 

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

Poravnava letnih obveznosti, katere ima ob�ina zaradi zagotavljanja prostorskih pogojev v šolah. 



 

Stran 133 od 145 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 166.000 € 

4030960 - investicija OŠ Vojnik 
Vrednost: 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za odpla�ilo glavnice kredita za razširitev in rekonstrukcijo šole v Vojniku. Kredit je bil najet 
pri Hypo-Alpe-Adria bank. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka je vezana na izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Vojnik.  

 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi amortizacijskega na�rta banke. 

4030961 - investicija OŠ Frankolovo 
Vrednost: 77.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za odpla�ilo glavnice kredita za razširitev in rekonstrukcijo šole v Frankolovem. Kredit je bil 
najet pri Hypo-Alpe-Adria bank ter Raiffeisen bank. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka je vezana na projekt adaptacije in rekonstrukcije Osnovnie šoli Frankolovo ter izgradnjo 
telovadnice. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi amortizacijskega na�rta banke. 

4030962 - investicija POŠ Nova Cerkev - ve�namenski prostor 
Vrednost: 51.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke 

Sredstva so planirana za odpla�ilo glavnice kredita najetega za izgradnjo ve�nameskega prostora v Novi Cerkvi. 

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke 

Prora�unska postavka je vezana na projekt izgradnje ve�namenske dvorane oz. telovadnice  pri podružni�ni osnovni 
šoli Nova Cerkev. 

Izhodiš�a, na katerih temeljijo izra�uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva porabe so planirana na podlagi amortizacijskega na�rta banke. 
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I I I .  
NA�RT RA ZVO J NI H  PRO G RAM O V 

 

3. NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
401 - OB�INSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 

06029001 - Delovanje ožjih delov ob�in 

OB139-09-0008 - nakup opreme za krajevne skupnosti 
Namen in cilj 
Nabava ra�unalniške in pisarniške opreme za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti Frankolovo in Nova Cerkev. 
Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti je potrebna ustrezna ra�unalniška, programska ter druga tehni�na oprema ter 
ustrezno pisarniško pohištvo. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. Cilj investicije 
je zagotovitev zakonitega, hitrega in transparentnega izvajanja pristojnosti krajevnih skupnosti Frankolovo in Nova 
Cerkev. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
ob�inske uprave 

OB139-07-0054 - nakup opreme za ob�insko upravo, ob�inski svet 
Namen in cilj 
Nabava ra�unalniške in pisarniške opreme za izvajanje dejavnosti ob�inske uprave. Za zagotavljanje izvajanja 
pristojnosti je potrebna ustrezna ra�unalniška, programska ter druga tehni�na oprema ter ustrezno pisarniško 
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pohištvo. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. Cilj investicije je zagotovitev 
zakonitega, hitrega in transparentnega izvajanja pristojnosti ob�inske uprave. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 

403 - OB�INSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

18029001 - Nepremi�na kulturna dediš�ina 

OB139-07-0034 - sanacija zidu na pokopališ�u Vojnik 
Namen in cilj 
Zaradi nevarnosti poškodovanja obstoje�ih grobov ob zidu na pokopališ�u v Vojniku se bo postopno izvajalo 
rušenje in sanacija zidu. 

Stanje projekta 
Projekt je v izvajanju. 

18039001 - Knjižni�arstvo in založništvo 

OB139-09-0001 - investicije v knjižnico Vojnik 
Namen in cilj 
Nakup nove opreme zaradi prenatrpanosti knjig na obstoje�ih stojalih. Z namenom nemotenega delovanja knjižnice 
potrebuje: - 2 knjižna stojala, - element za postavitev neknjižnih gradiv , - vozi�ek za knjige, - pano za promocijo 
gradiv, - mrežni pano. Cilj je zadovoljstvo obiskovalcev knjižnice. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB139-09-0005 - Center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik 
Namen in cilj 
Namen in cilj projekta Vzpostavitev Centra kulture in ustvarjalnosti v Kulturnem domu Vojnik je izvedba 
obnovitvenih del v kulturnem domu Vojnik z namenom vzpostavitve Centra kulture in ustvarjalnosti za ureditev 
javne kulturne infrastrukture in izboljšanje pogojev izvajanja kulturno-umetniških in ustvarjalnih dejavnosti, 
izboljšanje pogojev za delovanje lokalnih društev ter medgeneracijskega druženja lokalnega prebivalstva. Sredstva 
bo Ob�ina Vojnik delno zagotovila sama, delno pa se predvideva pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz 
naslova Javni razpis za Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 
2007 2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na 
podeželskih obmo�jih iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 2013. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave, pridobljen idejni projekt. 

18059001 - Programi športa 

OB139-07-0035 - inv. vzdrževanje in ureditev igriš� v ob�ini 
Namen in cilj 
Ureditev in vzdrževanje igriš� v posameznih KS. Merljivi rezultat projekta je posodobitev igriš� v Ob�ini Vojnik. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja glede na zagotovljena sredstva v posameznem letu. 
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OB139-10-0006 - ureditev in obnova igriš� 
Namen in cilj 
Planirana so sredstva za prijavo na ukrep 322- razvoj podeželja, kjer se planira ureditev igriš� v ob�ini, prioriteto 
ima izgradnja igriš�a pri šoli v Frankolovem (ob pogoju, da se sprejme ob�inski prostorski na�rt), ureditev igriš�a v 
Socki in Lembergu. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

19029001 - Vrtci 

OB139-07-0057 - inv. vzdrževanje vrtca Mavrica 
Namen in cilj 
Vrtec zaradi dotrajanosti potrebuje: - opremo igralnic, - štedilnik v kuhinji, - zamenjava avtomobila za razvoz 
prehrane in druge potrebe vrtca, - ra�unalniška oprema. Obnova opreme zaradi dotrajanosti in s tem povezane 
varnosti otrok in zaposlenih. 

Stanje projekta 
Projekt se neprestano izvaja po prioritetah in razpoložljivih sredstvih. 

OB139-09-0002 - izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik 
Namen in cilj 
Ob�ina Vojnik se kot ustanoviteljica vrtca ves �as soo�a s prostorsko stisko Vrtca Mavrica Vojnik. Del vrtca je 
montažne izvedbe in popolnoma dotrajan, poleg tega pa se predšolska vzgoja ob�asno vrši v za�asnih prostorih OŠ 
Vojnik in župniš�a Vojnik. Projekt, ki je predmet prijave obsega izvedbo I. faze izgradnje nizko energetskega vrtca 
Vojnik. Prva faza izgradnje vrtca Vojnik zajema: - rušenje starega dela vrtca, - izgradnja novih površin v izmeri 800 
m2. Objekt je sestavljen iz pritli�ja in etaže. Pritli�je objekta vklju�uje prostore: 3 igralnice, sanitarije, ve�namenski 
prostor in komunikacijski prostori. V etaži so predvidene 3 igralnice, terasa, sanitariji, zbornica, komunikacijski del 
etaže. Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 (PRIORITETA 3 
EKOLOŠKO NARAVNANA IN DOSTOPNA REGIJA ; UKREP 3.2.1.-ENERGETSKA SANACIJA IN 
TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo nizko-
energetskega vrtca prispevala k zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter uporabi obnovljenih virov energije, 
kar je eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Namen in cilji projekta: -zmanjšanje rabe energije oz. pove�anje 
nizko-energetskega u�inkovitosti objektov, - zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za predšolsko vzgojo in 
združitev oddelkov na eni lokaciji - okolju prijaznejša izgradnja objekta - izboljšati kvaliteto bivanja na obmo�ju in 
prispevati k boljši kakovosti življenja ljudi na obmo�ju - ustvarjati nova delovna mesta 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB139-07-0056 - inv. vzdrževanje prostora in opreme šol 
Namen in cilj 
Redna investicijska vzdrževalna dela v OŠ Vojnik s podružnicami POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, POŠ Šmartno v 
Rožni dolini in v OŠ Frankolovo. Ohranjanje in vzdrževanje prostorov in opreme OŠ Vojnik s podružnicami in OŠ 
Frankolovo ter vzdrževanje Glasbene šole. Med ve�jimi izdatki je v letu 2011 planirana zamenjava strešne kritine na 
OŠ Vojnik in obnova fasade na strem delu POŠ Nova Cerkev. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 
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OB139-07-0085 - TELOVADNICA PRI OŠ VOJNIK 
Namen in cilj 
Glede na problematiko smo se v ob�ini Vojnik odlo�ili, da pri�nemo s pripravo projektne dokumentacije za ureditev 
in zagotovitev ustreznih prostorov za športno vzgojo v OŠ Vojnik. Izdelana je bila projektna dokumentacija Idejni 
projekt Telovadnica Osnovne šole Vojnik novogradnja, ki ga je izdelal Golnerbiro d.o.o., Celje, št. projekta 
0156/2008, julij 2008. Cilj investicije je ureditev šolskih prostorov ter vseh pripadajo�ih površin, ki bodo 
zagotavljale sodoben na�in dela. Predvidena investicija novogradnje telovadnice športne dvorane bo skupaj reševala 
prostorske probleme športne vzgoje in izobraževanja ter športa na vseh nivojih. U�enci in u�itelji bodo lahko 
delovali v normalnih delovnih pogojih, hkrati pa bo imela investicija tudi širši družbeni pomen. Hkrati z novimi 
šolskimi prostori bodo na razpolago namre� tudi pokriti prostori za kulturne in zabavne prireditve; nova telovadnica 
bo dostopna tudi ostalim ob�anom. Vrednost investicije v stalnih cenah je izra�unana na podlagi ocene vrednosti 
projekta. Ministrstvo za šolstvo in šport sofinancira investicijo v znesku 617.388 EUR (19,4 % investicije), preostali 
znesek investicije 2.559.679 EUR (80,6 %) financira Ob�ina Vojnik z lastnimi sredstvi. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

404 - OB�INSKA UPRAVA - KOMUNALA 

13029001 - Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 

OB139-07-0090 - investicijsko vzdrževanje oprema (odboj.ogr.) 
Namen in cilj 
Namen je postavitev odbojnih ograj na kriti�nih mestih cest in ograj na mostovih. Cilj je izboljšati varnost v 
prometu. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku; izvaja se glede na nujnost zagotovitve varnosti v prometu. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 

OB139-07-0001 - most - Višnja vas 
Namen in cilj 
Novogradnja mostu se bo naredila zaradi dotrajanosti obstoje�ega mostu ob upoštevanju protipoplavnih ukrepov. 
Most služi tudi kot obvoznica v primeru zapore regionalne ceste. Cilj je izboljšanje protipoplavne varnosti in 
prometa. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravljalni fazi. 

OB139-07-0003 - na�rti in študije - ceste, plo�niki 
Namen in cilj 
Priprava projektov za investicijske izvedbe cest in plo�nikov. V letu 2011 se planirajo sredstva za izdelavo 
dokumentacije za izgradnjo plo�nika Nova Cerkev v smeri proti šoli, izgradnjo plo�nika v Vojniku v smeri Tuš - 
pokopališ�e, izdelavo projektov prehoda za pešce v Socki in Novi Cerkvi. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB139-07-0075 - Kolesarske poti in plo�niki Vojnik 
Namen in cilj 
Planirana je izgradnja plo�nika v Vojniku ob regionalni cesti v smeri Tuš - pokopališ�e. Zagotoviti želimo varnost 
pešcev v prometu. 
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Stanje projekta 
Projekt je v pripravljalni fazi. 

OB139-09-0007 - Izgradnja plo�nika v smeri trg-šola v Novi Cerkvi 
Namen in cilj 
Namen je izgradnja plo�nika za varno hojo v smeri proti podružni�ni osnovni šoli v Novi Cerkvi. Cilj: boljša 
varnost pešcev, predvsem otrok, v prometu. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB139-10-0008 - asfaltiranje cest 
Namen in cilj 
Modernizacija obstoje�ih makadamskih voziš� z asfaltno prevleko po prednostnem seznamu, ki se ga dopolnjuje 
skupaj s krajevnimi skupnostmi. Cilj: manjši stroški vzdrževanja in boljša varnost. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB139-07-0007 - urejanje križiš�a Arclin (avtobusna postaja) 
Namen in cilj 
Ureditev varnega križiš�a na regionalni cesti, saj do sedaj v smeri Vojnik - Celje ni bilo posebnega zavijalnega pasa 
levo proti Arclinu. Za navedeno izvedbo je potrebna prestavitev avtobusne postaje. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB139-07-0008 - izgradnja parkirnega prostora Vojnik 
Namen in cilj 
Z izgradnja se namerava izboljšati stanje iz makadamske izvedbe v asfaltno. Cilj je prepre�itev kontinuiranega 
vzdrževanja in zagotovitev zadostnega števila urejenih parkirnih mest v centru Vojnika. Planirano je asfaltiranje in 
ureditev s travnimi ploš�ami parkiriš�a nasproti pokopališ�a in pri pokopališ�u v Vojniku. 

Stanje projekta 
Projekt je delno izveden. 

OB139-07-0009 - ureditev parkiriš�a pri ob�inski stavbi 
Namen in cilj 
Ureditev parkiranja pri ob�inski stavbi in zagotovitev ve�jega števila parkirnih mest. V letu 2007 je bila izdelana 
idejna zasnova ureditve parkiranja. V letu 2012 se planira ureditev in asfaltiranje parkiriš�a. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB139-07-0010 - izgradnja javne razsvetljave 
Namen in cilj 
Izgradnja javne razsvetljave po krajih v ob�ini. Prioriteto glede na razpoložljiva sredstva dolo�i odbor za okolje in 
prostor ter komunalo. 
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Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvedbe. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB139-08-0004 - izgradnja zbirnega centra Vojnik 
Namen in cilj 
Izgradnja zbirnega centra Vojnik na lokaciji obrtno poslovne cone Arclin. Zmanjšati želimo onesnaževanje okolja z 
neprimernim in nenadzorovanim odlaganjem odpadkov. Zbirni center je pod nadzorom, prav tako tudi kontrola 
odlaganja odpadkov. Znižati odhodke za odvoz odpadkov, saj so stroški odvoza in nenadzorovanih zbirališ� v 
posameznih krajevnih skupnostih vsako leto bolj naraš�ali 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave, zemljiš�e je pridobljeno. 

OB139-10-0004 - obnovitvene investicije v odlagališ�a 
Namen in cilj 
Sredstva amortizacije oz. najemnine, ki se obra�una v višini amortizacije do javnega podjetja, se nameni za 
investicijsko vzdrževanje in izboljšave za odlagališ�a. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB139-07-0012 - na�rti in študije - kanalizacija, �ist.naprave 
Namen in cilj 
Namen je zagotoviti projekte in študije za izgradnjo kanalizacij in �istih naprav v ob�ini. Izdelati je potrebno 
projekte za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Arclinu (odcep Kveder), izgradnjo kanalizacije v smeri Socke in 
Lemberga. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 

OB139-07-0014 - izgradnja kanalizacije Arclin 
Namen in cilj 
Izgradnja kanalizacije omogo�a priklop kanalizacije na �istilno napravo. Cilj projekta je prepre�evanje 
onesnaževanja okolja in priklju�iti �im ve� porabnikov. V letu 2010 je planirana zaklju�itev izgradnje kanalizacije v 
smeri Cesta Talcev, v letu 2012 se planira nadaljevanje izgradnje v Arclinu, kanal 8 (odcep Kveder) . 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja. 

OB139-07-0015 - izgradnja kanalizacije Vojnik (ob protipoplavnih) 
Namen in cilj 
Odvod meteornih in fekalnih voda ob Hudinji v mešanem kanalu preko �rpališ�a na �istilno napravo Škofja vas. 
Izgradnja mešanega kanala ob protipoplavnih zidovih skupaj z dušilko, �rpališ�em in razbremenilnikom. Namen in 
cilj: odvod odpadnih voda na �istilno napravo. 

Stanje projekta 
Investicija je v zaklju�ku. 
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OB139-07-0020 - izgradnja kanalizacije-izven urejenih obmo�ij 
Namen in cilj 
Izgradnja kanalizacije vezane na pla�an komunalni prispevek. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja glede na pla�an komunalni prispevek. 

OB139-08-0003 - izgradnja kanalizacije Vojnik - desni breg Hudinje 
Namen in cilj 
Odvod fekalnih vod iz desnega brega Hudinje do glavnega kolektorja ter izgradnja �rpališ�a. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 

OB139-09-0004 - izgradnja �istilne nap. in kanalizacije Frankolovo 
Namen in cilj 
�istilna naprava (�N) Frankolovo (kapacitete 800 PE) in zbirni kanal zajema kompletno obmo�je odvodnjavanja 
preko zbirnega kanala na predvideno �N. Zbirni fekalni kanal poteka na severu v lokalni cesti ob potoku Jesenica, 
skozi center Frankolovega, pre�ka cesto Vojnik-Stranice ter poteka po obmo�ju obrtne cone (Mercator) ob 
vzhodnem robu ceste Vojnik-Stranice. Kanalizacija obravnavanega obmo�ja je predvidena v lo�enem sistemu s 
�iš�enjem na lokalni �N Frankolovo. Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in tehnološke 
odplake. Poleg obmo�ji Frankolovega, Verpet, Stražice projekt predvideva širitev urbaniziranih naselij in možnosti 
nadaljnje gradnje kanala. Kompletno obmo�je se odvodnjava preko zbirnega kanala na predvideno �N. Projekt 
vklju�uje izgradnjo zbirnega fekalnega kanala, ki poteka proti severu ob regionalni cesti ob potoku Jesenica. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB139-10-0002 - obnovitvene investicije v kanalizacije in �N 
Namen in cilj 
Sredstva amortizacije oz. najemnine, ki se obra�una v višini amortizacije do javnega podjetja, se nameni za 
investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijske infrastrukture in �istilnih naprav. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

15049001 - Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB139-07-0022 - na�rti in študije - vodovodi 
Namen in cilj 
Izdelava projektov za oskrbovanje naselij z javnim vodovodom - izdelava projekta za izgradnjo vodovoda proti 
Tomažu. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB139-07-0027 - izgradnja vodovoda Hrenova 
Namen in cilj 
Prvi del izgradnje vodovoda v Hrenovi je že izveden. Oskrba višje leže�ih doma�ij v Hrenovi s pitno vodo, kar 
pomeni tudi nadaljevanje izgradnje vodovoda (350 m) z �rpališ�em. Cilj: zagotavljanje pitne vode prebivalcem 
omenjenega obmo�ja. 
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Stanje projekta 
Projekti v fazi nadaljevanje izgradnje. 

OB139-07-0030 - izgradnja vodovodov-izven urejenih obmo�ij 
Namen in cilj 
Urejanje vodovodov na obmo�jih brez javnega vodovoda v primeru pla�ila komunalnega prispevka. 

Stanje projekta 
Projekt se izvaja glede na pla�ilo komunalnega prispevka. 

OB139-10-0003 - obnovitvene investicije v vodovode 
Namen in cilj 
Sredstva amortizacije oz. najemnine, ki se obra�una v višini amortizacije do javnega podjetja, se nameni za 
investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodne infrastrukture. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

OB139-10-0009 - izgradnja vodovoda v Tomaž 
Namen in cilj 
Izgradnja vodovoda od smeri Devica Marija proti Tomažu. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 

16069001 - Urejanje ob�inskih zemljiš� 

405 - OB�INSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 

16029003 - Prostorsko na�rtovanje 

OB139-07-0060 - izdelava prostorskega reda in strategije 
Namen in cilj 
Zagotovitev razvoja in možnosti gradnje v ob�ini. V letu 2010 je predviden sprejem ob�inskega prostorskega na�rta. 

Stanje projekta 
Izdelava tega prostorskega reda je v teku od leta 2005. 

406 - OB�INSKA UPRAVA - OB�INSKO PREMOŽENJE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 

OB139-10-0001 - Paviljon Frankolovo 
Namen in cilj 
V delu kjer je predhodno stala utica v graš�inskem parku, bo sedaj na novo postavljen prireditveni paviljon kateri bo 
služil za potrebe društev pri organizaciji prireditev in ostalih dogodkov v kraju. Gre za rekonstrukcijo obstoje�ega 
objekta. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi prijave. 
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16039002 - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 

OB139-07-0038 - razširitev pokopališ�a Nova Cerkev 
Namen in cilj 
Na podlagi pripravljenega projekta se predvideva postopna razširitev pokopališ�a v Novi Cerkvi in sanacija obzidja. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

OB139-07-0039 - razširitev pokopališ�a �rešnjice, mrliška vežica 
Namen in cilj 
Planirana so sredstva za ureditev prostora mrliške vežice (ometi, elektrika, vodovod...) v �rešnjicah. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB139-07-0064 - zunanji nadzor manjših investicij 
Namen in cilj 
Zunanji nadzor manjših investicij investicijskega vzdrževanja je smotrno, ker se na ta na�in zagotovi kakovostno 
izvajanje investicij investicijskega vzdrževanja predvsem v ve�stanovanjskih objektih (ve� lastnikov, med njimi tudi 
ob�ina), ki pla�ajo vsak svoj delež nadzora. Zagotovitev kakovostnega nadzora v ve�stanovanjskih objektih (razli�ni 
lastniki). Kakovostno izvajanje manjših investicij in investicijskega vzdrževanja v skupnih prostorih in v 
stanovanjskih ter poslovnih prostorih, ki so v lasti ob�ine. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

16069002 - Nakup zemljiš� 

OB139-07-0065 - nakup zemljiš� 
Namen in cilj 
Zemljiš�a se kupujejo na podlagi sklepa o letnem na�rtu pridobivanja nepremi�nega premoženja za namene ureditve 
lastništva cest, za plo�nike, 

Stanje projekta 
Nakupi so izvajajo po potrebi. 

407 - OB�INSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠ�ITA IN 
REŠEVANJE, CZ 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 

OB139-07-0049 - nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaš�ita 
Namen in cilj 
Nakup opreme (zaš�itna obleka in obutev, tehni�ni pripomo�ki) za civilno zaš�ito se izvaja vsako leto v skladu z 
letnim programom nabave opreme. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 

OB139-07-0048 - nakup gasilske zaš�itne opreme 
Namen in cilj 
Gasilska zveza Vojnik - Dobrna v skladu z zakonodajo opremljanja pripravi seznam potrebne zaš�itne gasilske 
opreme za 5 gasilskih društev v Ob�ini Vojnik. Ob�ina bo tako namenila investicijski transfer za nakup zaš�itnih 
oblek, �elad, škornjev in rokavic. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvajanja. 

OB139-08-0006 - nakup avta PGD Frankolovo 
Namen in cilj 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Frankolovo želimo zagotoviti investicijska sredstva za nakup gasilskega 
avtomobila GVC 16/25. Razpoložljivi avto je v slabem stanju, z novim avtom bo omogo�eno hitro in zanesljivo 
ukrepanju v primeru požarov in drugih nesre�. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravi. 

OB139-09-0006 - investicijska sredstva za PGD Vojnik 
Namen in cilj 
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik razpolaga z 19 let starim kombiniranim gasilskim vozilom, ki ni skladno s 
prometno zakonodajo za izvajanje prevoze skupine otrok in drugih gasilskih skupin. Društvo bo kupilo specialno 
kombinirano gasilsko vozilo z najetjem kredita, ob�ina bo v štirih letih zagotovila investicijske transfere za 
poravnavo obveznosti zanj. Investicijska sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje vgradnje plinskega ogrevanja 
v objektu PGD Vojnik. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave. 

OB139-10-0007 - investicijska sredstva za PGD Socka 
Namen in cilj 
Investicijski transfer je namenjen za sofinanciranje zamenjave strehe nad garažami gasilskega društva v Socki. 

Stanje projekta 
Projekt je v fazi izvedbe. 

408 - OB�INSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 

OB139-07-0070 - državne pomo�i v kmetijstvu - razvoj 
Namen in cilj 
Namen državnih pomo�i je: posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, 
urejanje pašnikov, kmetijskih zemljiš� in dostopov, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, pomo� za ponovno delitev 
zemljiš�, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V programskem obdobju 2007-2013 je pristop 
LEADER postal del politike razvoja podeželja EU, ki se financira v okviru novega Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. To pomeni, da je skupaj z ostalimi tremi osmi vklju�en v nacionalne in regionalne programe za 
razvoj podeželja. V ta namen smo zainteresirane lokalne skupnosti ob�in Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki želimo za 
razvoj podeželja pridobiti finan�ne vzpodbude iz 4. razvojne osi ustanovile LAS Društvo raznolikost podeželja, ki je 
odgovorna za izvajanje in uresni�evanje lokalne razvojne strategije. 

Stanje projekta 
Razpisi se izvajajo letno. 



 

Stran 144 od 145 

11029003 - Zemljiške operacije 

409 - OB�INSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB139-07-0074 - državne pomo�i v malem gospodarstvu 
Namen in cilj 
Znotraj tega programa so naslednji ukrepi: - subvencije v gospodarstvu (planiramo sofinanciranje na podlagi 
javnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva) - sofinanciranje poslovno obrtne cone Arclin - odprto 
širokopasovno omrežje (cilj je �im ve�je število priklju�enih novih gospodinjstev na širokopasovno omrežje) - 
sofinanciranje obmo�ja obrtno podjetniške zbornice Celje Subvencije v gospodarstvu bodo namenjena za delovna 
mesta v privatnih podjetjih, za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih, za subvencioniranje 
standardov kakovosti in drugo. 

Stanje projekta 
Razpisi se izvajajo letno. 

OB139-09-0009 - Širokopasovno omrežje 
Namen in cilj 
Bele lise so definirane kot obmo�ja, kjer širokopasovni priklju�ki niso omogo�eni oziroma kot obmo�ja, kjer novi 
interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priklju�ka, �etudi na tem obmo�ju že obstajajo posamezni 
širokopasovni priklju�ki. Neobstoj komercialnega interesa pa je izkazan na podro�jih, kjer se v naslednjih 24 
mesecih s strani operaterjev elektronskih komunikacij ne planira gradnja širokopasovnega omrežja, ki bi omogo�ila 
povezovanje kon�nih uporabnikov s hitrostjo vsaj 1 Mb/s po kon�nem uporabniku in je z analizo poslovnega modela 
možno dokazati, da takega omrežja ni mogo�e zgraditi in upravljati brez ustvarjanja izgube iz poslovanja. - Ob�ina 
Vojnik bo pripravila Na�rt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na podro�ju ob�ine, 
v katerem je na�elno opredeljeno trenutno stanje in možnosti dostopa do informacijskih in širokopasovnih 
podatkovnih povezav (sprejem CATV, TV, RA, interneta, telefonije itd.) za vsa gospodinjstva, podjetja in javne 
ustanove v ob�ini. Naselja, ki jih je Ministrstvo za gospodarstvo že vklju�ilo v bele lise: �rešnjevec, Gabrovec pri 
Dramljah, Kladnart, Selce in Zlate�e. Cilj: �im ve�je število priklju�enih novih gospodinjstev na širokopasovno 
omrežje. 

Stanje projekta 
Faza priprave dokumentacije za prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

500 - SKUPNA OB�INSKA UPRAVA - MEDOB�INSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
ob�inske uprave 

OB139-07-0066 - oprema za Medob�inski inšpektorat in redarstvo 
Namen in cilj 
Nabava vozil za izvajanje dela Medob�inskega inšpektorata in redarstva. Za zagotavljanje redarskega in hitro 
intervencijsko odzivnost potrebuje redarska služba svoje posebno vozilo, ki je ozna�eno v skladu z zakonodajo. Za 
izvajanje redarske službe se bo nabavilo eno vozilo, katerega bodo uporabljali trije ob�inski redarji, za inšpekcijski 
nadzor pa službeno vozilo brez oznak, katera bosta uporabljala dva inšpektorja, po potrebi pa tudi ob�inski redarji. 
Cilj investicije je nabava novih in sodobnih vozil, s katerimi bo zagotovljena ve�ja odzivnost službe. Nova vozila 
bodo omogo�ila boljše pogoje dela zaposlenih. Z nabavo službenih vozil, se bo zmanjšal strošek kilometrine za 
uporaba osebnega vozila posameznega zaposlenega. Zagotovilo se bo izvajanje službe v skladu z zakonodajo. 
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Stanje projekta 
Projekt je v teku. 

600 - REŽIJSKI OBRAT 

06039001 - Administracija ob�inske uprave 

OB139-07-0067 - oprema za režijski obrat komunale 
Namen in cilj 
Cilj je zagotoviti ustrezno opremo in orodje za lažje, hitrejše in kakovostno opravljanje nalog režijskega obrata. 

Stanje projekta 
Projekt je v teku. 


