
 
 

      
         OBČINA VOJNIK 
        16. SEJA OBČINSKEGA SVETA 
         3. TOČKA 
         Datum: 25.2.2021 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Branko Petre         
 
REBALANS PRORAČUNA  OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021 
 
 
Priložen je osnutek rebalansa proračuna Občine Vojnik za leto 2021. Proračun 
Občine Vojnik za leto 2021 je bil sprejet na 9. seji Občinskega sveta Občine Vojnik, 
dne 19. decembra 2019.  
 
Rebalans proračuna Občine Vojnik vsebuje: 

- I. Splošni del, 
- II. Posebni del, 
- III. Načrt razvojnih programov, 
- IV. Obrazložitve  

 
Splošni del rebalansa proračuna sestavljajo izkazi rebalansa proračuna in so 
naslednji: 

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 
- B. Račun finančnih terjatev in naložb, 
- C. Račun financiranja. 

 
V posebnem delu proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v 
finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in 
druge izdatke delovanja, predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih 
programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na posamezne proračunske 
postavke, te pa na konte. Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije 
javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Prejemki in izdatki občinskega proračuna se 
izkazujejo po naslednjih klasifikacijah: 

• Institucionalni (kdo porablja proračunska sredstva), 
• Ekonomski (kaj se plačuje iz javnih sredstev), 
• Programski (za kaj se porabljajo proračunska sredstva) in  
• Funkcionalni (razdelitev izdatkov po posameznih funkcijah občine).  

 
Priloge k gradivu: 
- Rebalans finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, 

Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2021, 
- Rebalans finančnega načrta UŠKI za leto 2021, 
- Spremembe in dopolnitve letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za 

leto 2021, 
- Spremembe in dopolnitve stanovanjskega programa Občine Vojnik za leto 2021 

in  
- Tabela zadolženosti Občine Vojnik s predvidenimi odplačili.  

 
 
 



 
 

 
 
Rebalans proračuna je v tabelah pripravljen tako, da vsebuje naslednje 
podatke: 

- Veljavni proračun za leto 2020-2,  
- Realizacija proračuna za leto 2020, 
- Sprejet proračun za leto 2021,  
- Rebalans proračuna za leto 2021-1; 
- Razlika med rebalansom in sprejetim proračunom za leto 2021; 
- Index – prikazuje odstotek rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim 

proračunom za leto 2021; 
 
 
 
Povzetek bilanc: 
 

sprejet 
proračun 

2021 

rebalans 
proračuna 

2021 

index 
(3/2) 

1 2 3 

SKUPAJ PRIHODKI OZ. PREJEMKI 9.055.534 10.576.703 116,8 

 
A) BILANCA PRIHODKOV 8.906.884 10.530.703 118,2 

 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 46.000 46.000 100,0 

 
C) RAČUN FINANCIRANJA 102.650 0 0,0 

 

 
SKUPAJ ODHODKI OZ. IZDATKI 9.064.474 12.966.986 143,1 

 
A) BILANCA ODHODKOV 8.819.074 12.721.586 144,3 

 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 0 / 

 
C) RAČUN FINANCIRANJA 245.400 245.400 100,0 

 
Povzetek vseh izkazov  -8.941 -2.390.284 26.734,6 

 
prosta sredstva na računu občine 31.12.2020 9.257 2.394.583 25.867,8 

 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 316 4.300 1.359,8 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagamo naslednje 
 
SKLEPE: 
 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme osnutek 
odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, osnutek odloka o 
rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021 preoblikuje v predlog. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme odlok o 
rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2021. 
 
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme 
Spremembe in dopolnitve letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
za proračunsko leto 2021.  
 

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 16. seji, dne 25.2.2021, sprejme 
Spremembe in dopolnitve stanovanjskega programa Občine Vojnik za 
proračunsko leto 2021.  

 
 
 
Pripravila:                                                                                     
Irena Špegel Jovan        Branko Petre 
             Župan Občine Vojnik 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 
- ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - 
ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - 
ZIPRS1819, 13/18) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) je 
Občinski svet Občine Vojnik na ___. seji dne, ___________ sprejel 
 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021 

 
 

1. člen 
 

V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) se 2. 
člen spremeni prvi odstavek, tako da se glasi: 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
  

Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.530.703 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.907.809 

70 DAVČNI PRIHODKI 6.278.834 
700 Davki na dohodek in dobiček 5.861.684 
703 Davki na premoženje 272.650 
704 Domači davki na blago in storitve 144.500 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.628.975 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.447.092 
711 Takse in pristojbine 8.000 
712 Globe in druge denarne kazni 19.050 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.100 
714 Drugi nedavčni prihodki 149.733 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 56.100 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 36.100 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 20.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.566.794 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.835.567 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 
731.227 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 12.721.586 
40 TEKOČI ODHODKI 2.761.236 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.052.986 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 161.826 
402 Izdatki za blago in storitve 1.373.723 
403 Plačila domačih obresti 14.700 
409 Rezerve 158.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 3.259.037 
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410 Subvencije 90.800 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.364.267 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 284.915 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.519.055 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.585.389 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.585.389 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 115.924 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 
30.924 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 85.000 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -2.190.884 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
46.000 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSIH DELEŽEV 

46.000 

750 Prejeta vračila danih posojil 46.000 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 

0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
46.000 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 
500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 245.400 
55 ODPLAČILA DOLGA 245.400 

550 Odplačila domačega dolga 245.400 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-

II.-V.-VIII.) 
-2.390.284 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -245.400 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.190.884 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 

2.394.583 

                       
2. člen 

 
Spremeni se 8. člen, ki glasi:  
 
Proračunski skladi so: 
1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 88.000 €. Na podlagi za finance pristojnega 
organa občinske uprave o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. 
člena ZJF odloča župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.  
2. Rezervni sklad neprofitnih stanovanj se v letu 2021 oblikuje v višini v višini 20.000 €, oblikovan po 
119. členu stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2003). 
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3. člen 
 
Črta se prvi odstavek 10. člena. 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
 
 
Številka:  
Vojnik,          OBČINA VOJNIK 
          ŽUPAN: Branko Petre  
 
 
PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
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POVZETEK REBALANSA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA 
LETO 2021 
 

 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
 

BILANCA PRIHODKOV 
 
Prihodki so z rebalansom višji za 1.623.819 EUR in znašajo 10.530.703 EUR. 
Bistvene spremembe so sledeče: 
 
Davčni prihodki 

- Povečanje dohodnine v višini 396.789 EUR, zaradi večje povprečnine 
(povišanje iz 588,30 EUR na 628,20 EUR na občana in je v primerjavi s 
sprejetim proračunom višja za 39,90 EUR) 

- Višji prihodki od davka od premoženja stavb fizičnih oseb v višini 8.000 EUR, 
- Nižji prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 65.080 EUR 

zaradi 20 % popusta kot ukrep za blažitev posledic epidemije COVID 19, 
- Nižji prihodki od domačih davkov na blago in storitve v višini 2.800 EUR, 

predvsem iz naslova občinskih taks za fizične osebe.  
 
Nedavčni prihodki 

- Povišanje prihodkov od premoženja v višini 523.327 EUR, predvsem zaradi  
povišanja prihodkov od drugih najemnin (najemnina za komunalno 
infrastrukturo dano v najem javnima podjetjema VO-KA in Simbio) ter nižji 
prihodek od najemnine telovadnice Vojnik. 
 

Kapitalski prihodki 
- Zvišanje prihodka od prodaje poslovnih prostorov na Celjska cesta 25 v višini 

36.100 EUR. 
 

Transferni prihodki 
- Z letom 2021 občina ne prejema več sredstev državnega proračuna za namen 

investicij po 21. členu ZFO, temveč je ta prihodek nadomestil tekoči prihodek za 
uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe, 

- Planiran je prihodek sofinanciranja za sanacije mostu Kaplja (Višnja vas) s strani 
MOP-a v višini 194.000 EUR (94.000 EUR več), 

- Sofinanciranje obnove kulturnega objekta Borko v Polžah s strani Ministrstva za 
kulturo v višini 8.000 EUR, 

- S strani EKO sklada je planiran prihodek za ureditev tal in ogrevanja v 
telovadnici v Frankolovem v višini 16.000 EUR ter prenos 100.000 EUR za 
sofinanciranje izgradnje vrtca v Frankolovem (skupaj sofinanciranje vrtca 
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524.710 EUR) 
- Na podlagi realiziranih odhodkov za leto 2020 zmanjšanje sofinanciranja za  

Skupno občinsko upravo (SOU) s strani Ministrstva za javno upravo v višini 
6.089 EUR ter na podlagi večjih planiranih odhodkov za SOU za leto 2021 
planirano večje sofinanciranje s strani občin soustanoviteljic v višini 8.645 EUR 
(plan 484.083 RUR), 

- Povečanje prihodka za programe javnih del v višini 4.068 EUR zaradi večjega 
deleža sofinanciranja (60 %), 

- Planiranje prihodkov iz državnega proračuna za nadomestila oz. dodatke zaradi 
epidemije COVID-19 v višini 7.000 EUR,  

- Zaradi zamika pri izgradnji kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) v leto 2022 se 
del planiranih prihodkov iz dveh virov, in sicer s strani Ministrstva za okolje in 
prostor v višini 6.467 EUR in evropskega proračuna v višini 25.867 EUR, zamika 
v leto 2022, iz ostanka navedenih sredstev pa je planirano sofinanciranje 
izgradnje kanalizacije Gmajna v višini 227.000 EUR, 

- Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU je predvideno sofinanciranje 
za več manjših projektov, in sicer: za izvedbo projekta digitalne rešitve 
pametnega mesta v višini 30.000 EUR, za izvedbo projekta izobraževalno 
središče za odrasle v višini 7.213 EUR, za izvedbo projekta postavitve fitnesa na 
prostem v višini 24.586 EUR, za izvedbo projekta učni vrt v Vojniku v višini 
30.620 EUR ter za projekt »vključenost=prednost za vse« v višini 2.090 EU.  

 

BILANCA ODHODKOV 
 
Odhodki so z rebalansom višji za 3.902.511 EUR in znašajo 12.721.586 EUR. Za 
investicijske odhodke in transfere je namenjeno 42 % odhodkov. 
Odhodki se glede na sprejet proračun spreminjajo na naslednjih proračunskih 
uporabnikih po proračunskih postavkah: 
 
100 - OBČINSKI SVET 
 
Odhodki za delovanje na področju občinskega sveta so z rebalansom višji za 6.600 
EUR in znašajo skupaj 132.543 EUR. Navedena sprememba se nanaša na 
proračunski postavki: 
 
1000124 – zastave in grbi 
Proračunska postavka se z rebalansom zviša na 3.600 EUR in je od veljavnega 
proračuna višja za 1.600 EUR za namen postavitve nosilcev za zastave v 
Frankolovem in v Vojniku pri cvetlični gredi z napisom Vojnik nasproti pokopališča. 
 
1000161 – razvojni program občine  
Proračunska postavka v sprejetem proračunu ni bila planirana. Z rebalansom se 
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zagotovijo sredstva v višini 5.000 EUR za izvedbo anketiranja VIS (vizija in strategija 
razvoja Občine Vojnik 2020-2030) ter razpisa nagrade za inovativnost.  
 
 
200 - NADZORNI ODBOR 
 
Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo. 
 
 
300 - ŽUPAN, PODŽUPAN 
 

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom ne spreminjajo. 
 
 
401 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE 
 
Odhodki na tem področju so z rebalansom nižji za 4.900 EUR, in sicer iz 554.400 EUR 
na 549.500 EUR. Spremembe so na proračunskih postavkah:  
  
4010101 – bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo  
Proračunska postavka  za plače zaposlenih v občinski upravi je z rebalansom nižja za 
25.900 EUR in znaša 403.400 EUR. Znižanje je zaradi tega, ker pri sprejemanju 
proračuna konec leta 2019 za leto 2021 še niso bili znani podatki o napredovanju 
javnih uslužbencev. 
 
4010201 – računalniška oprema 
Proračunska postavka za računalniško opremo je z rebalansom višja za 2.000 EUR in 
znaša 7.000 EUR. Nanaša se nakup licenčnih programov za uvedbo elektronskega 
podpisa.  
 
4010202 – poslovni prostori – vlaganja v občinsko stavbo 
Postavka se z rebalansom povečuje za 19.000 EUR zaradi ureditve kletnih prostorov v 
občinski stavbi; od tega je 7.500 EUR prenosa naročenih del iz leta 2020.  
 
 
402 OBČINSKA UPRAVA – FINANCE 
 
Odhodki na tem področju se z rebalansom zvišajo za  6.000 EUR, in sicer iz 149.200 
EUR na 155.200 EUR. Spremembe so na proračunski postavki:  
 
4020120 – zakonske rezerve – sklad 
Planirana sredstva v višini 82.000 EUR se povečujejo za 6.000 EUR in znašajo skupaj 
88.000 EUR. Povečanje rezerve izhaja iz višjega prihodka po primerni porabi (1,5%).  
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SPREJET 
PRORAČUN 

2021

REBALANS 
PRORAČUNA 

2021-1
INDEX %   

2:1 

delež PU v 
celotnih 
odhodkih 

REBALANSA 
PRORAČUNA 

2021

1 2 3 4

100 OBČINSKI SVET 125.943 132.543 105,2 1,0

200 NADZORNI ODBOR 2.600 2.600 100,0 0,0

300 ŽUPAN, PODŽUPAN 77.700 77.700 100,0 0,6

401 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 554.400 549.500 99,1 4,3

402 OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 149.200 155.200 104,0 1,2

403
OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI

3.573.608 4.307.544 120,5 33,9

404 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 2.624.981 5.357.052 204,1 42,1

405
OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE 
PROSTORA

83.000 136.000 163,9 1,1

406
OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO 
PREMOŽENJE

197.500 347.500 175,9 2,7

407
OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA 
VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ

132.900 130.025 97,8 1,0

408 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 72.100 78.950 109,5 0,6

409
OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO 
S TURIZMOM

93.250 141.945 152,2 1,1

410 OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR 103.000 206.000 200,0 1,6

520 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 671.740 691.440 102,9 5,4

600 REŽIJSKI OBRAT 193.100 215.100 111,4 1,7

610
UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE 
INFRASTRUKTURE

84.642 91.077 107,6 0,7

701 KS VOJNIK 22.600 30.100 133,2 0,2

702 KS NOVA CERKEV 25.800 28.800 111,6 0,2

703 KS FRANKOLOVO 31.010 42.510 137,1 0,3

SKUPAJ 8.819.074 12.721.586 144,3 100,0

PRORAČUNSKI UPORABIK 
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403 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 733.936 EUR in skupaj znašajo 
4.307.544 EUR. Spremembe se nanašajo na naslednje proračunske postavke: 
 
4030101 – materialni stroški 
Sredstva na tej postavki se povečujejo za 27.000 EUR zaradi pravilnega izkazovanja 
potreb po financiranju materialnih stroškov za OŠ Vojnik, posledično se zmanjšuje 
financiranje dodatnega programa, ki se nanaša na financiranje kuhinje, skladno s 
priporočilo nadzornega odbora.    
 
4030103 – dodatni program 
Odhodki se z rebalansom zmanjšujejo za 32.500 EUR, iz 124.500 EUR na 92.000 
EUR zaradi manjšega financiranja OŠ Vojnik, za 7.700 EUR pa se povečuje 
financiranje OŠ Glazija.  
 
4030104  - vzdrževanje prostora in opreme 
Postavka se povečuje za 30.000 EUR in znaša skupaj 68.000 EUR. Z rebalansom 
2020 smo zaradi zamika končanja vrtca v Frankolovem prestavili financiranje za 
ureditev spremembe vhoda v OŠ A.B. Frankolovo v leto 2021,. Za OŠ Vojnik pa se 
planirajo dodatna sredstva za inv. vzdrževanje (povezano s spremembo financiranja 
dodatnega programa - kuhinje, sledili smo namenskosti prihodkov, saj je občina 
zagotavljala premalo sredstev za ta namen, ki so jih kasneje financirali iz rezultata 
poslovanja kuhinje).  
 
4030301 – obdaritev novorojenčkov 
Sredstva na tej postavki se povečujejo za 2.300 EUR in znašajo 14.300 EUR zaradi 
določitve višjega zneska za novorojenčke iz 140 EUR na 180 EUR.  
 
4030330 – pomoč na domu 
Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 50.000 EUR in znašajo skupaj 
175.000 EUR; povečanje zaradi števila ur oskrbe in financiranja uporabe zaščitnih 
sredstev.  
 
4030333 – prostor Društva upokojencev Vojnik 
Odhodki na tem področju s sprejetim proračunom niso bili planirani. Z rebalansom se 
zagotavljajo sredstva v višini 4.000 EUR za adaptacijo še zadnjega neurejenega 
prostora v pritličju društva.  
 
4030340 - subvencije stanarin  
Povečanje postavke za 5.000 EUR, kar skupaj znaša 48.000 EUR, predvsem zaradi 
večjega sofinanciranja tržnih najemnin.  
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4030354 – občina po meri invalidov 
Sredstva se z rebalansom povečujejo iz 1.500 EUR na 3.600 EUR za namen izvedbe 
skupnega projekta "Vključenost = Prednost za vse" z vodilnim partnerjem Zavodom 
Vozim. V okviru projekta bodo spet v ospredju ranljive skupine (invalidi ter mladi), 
njihovo vključevanje in opolnomočenje za izvajanje delavnic za osnovnošolce. Tema 
delavnic bo tokrat diskriminacija. Skozi osebno zgodbo invalidov bodo mladi  spoznali 
življenje invalidov, vzroke za nastanek invalidnosti, ovire, diskriminacijo, s katero se 
srečujejo invalidi v vsakdanjem življenju. Skupaj z mladim aktivistom, ki sodeluje na 
delavnici bodo mladi spoznali še druge oblike diskriminacije (predvsem med mladimi), 
kako jo prepoznati, preprečiti. Vrednost projekta, ki se nanaša na občino Vojnik je v 
višini 2.785 EUR brez DDV, sofinanciranje s strani ESRR pa je v višini 2.090 EUR.  
 
4030420 – mrliško ogledna služba 
Postavka se povečuje za 10.000 EUR in z rebalansom znaša 20.000 EUR; plan se 
spreminja glede na realizacijo leta 2020.  
 
4030503 – obnova kult. zašč. stavb 
Odhodki na tem področju s sprejetim proračunom niso bili planirani. Na podlagi sklepa 
2. korespondenčne seje OS so se zagotovila sredstva v višini 21.000 EUR za obnovo  
strehe na kašči domačije Borko, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena  ter za 
izdelavo posnetka stanja kulturnega spomenika. Skupni plan z rebalansom znaša 
25.000 EUR, saj je 4.000 EUR predvideno za čiščenje domačije. Občina se bo za 
obnovo strehe na kašči prijavila na razpis Ministrstva za kulturo.  
 
4030550 - vzdrževanje kulturnih prostorov KUD Vojnik (inv. vzdrževanje) 
Postavka se povečuje za 11.000 EUR in znaša skupaj 14.000 EUR. Povečanje se 
nanaša na projekt »Mreža lokalnih izobraževalnih središč za odrasle«, kjer smo 
partner v projektu skupaj v vodilnim partnerjem Ljudsko univerzo Celje. Za občino je 
predvideno sofinanciranje v višini 7.213 EUR. Občina namerava v sklopu projekta 
kupiti opremo za »učilnice« v mali dvorani KUD Vojnik. Nabavili bomo enojne šolske 
mize, 5 kom računalnikov s torbo in vso potrebno opremo, operacijski sistem za 
računalnike, tiskalnik, interaktivno tablo, podaljški … 
 
4030930 – investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 35.567 EUR in znašajo 42.567 
EUR. Povečanje se nanaša na izvedbo projekta »postavitev fitnesa na prostem v 
Vojniku«, ki je planiran v višini 35.288 EUR. Razlika do planirane vrednosti pa se 
nanaša na investicijsko vzdrževanje športnih objektov in morebitno sofinanciranje 
posodobitve teniškega kompleksa v Vojniku.  
 
4030931 – investicije – igrišča Vojnik 
Z rebalansom se sredstva na tej postavki povečujejo za 15.000 EUR, in sicer na 
25.000 EUR za namen ureditve otroškega igrišča pri Skvošu.  
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4030935 – Planinski dom Vojnik 
Planirana postavka za Planinski dom v Vojniku v višini 1.776 EUR se nanaša na 
odplačilo vlaganj v planinski dom do Planinskega društva Vojnik.  
 
4030951 – investicija Vrtec Frankolovo 
Z rebalansom se sredstva iz planiranih 470.158 EUR povečujejo za 517.693 EUR in 
znašajo skupaj 987.851 EUR; iz leta 2020 se prenaša del nerealizirane vrednosti 
izvedbe projekta ter upoštevana so še dodatna dela oz. oprema (dodatna dela 
glavnega izvajalca Oder, dodatna dela zunanje ureditve, ograja igrišča, dodatna 
oprema kuhinje, vrtca ter telovadnice vrtca, elektromontažna dela za trafo postajo 
Frankolovo, nadzor vezan na dodatna dela, izdelava PID-ov). 
 
4030961 – investicija OŠ Frankolovo 
Z rebalansom so planirana sredstva za ureditev tal in ogrevanja telovadnice v OŠ 
Frankolovo v višini 30.000 EUR, kar se prenaša kot nerealizirano iz leta 2020; od tega 
je še predvideno sofinanciranje s strani Eko sklada v višini 16.000 EUR.  
 
 
404 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA 
 
Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 2.732.071 EUR in skupno znašajo 
5.357.052 EUR. Glavne spremembe so na naslednjih proračunskih postavkah:  
 
4040101 – vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) – KS Vojnik 
Postavka se z rebalansom  povečuje za 8.000 EUR in znaša 68.000 EUR. Povišanje 
sredstev se nanaša na neporabljena sredstva iz leta 2020.  
 
4040102 – vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) – KS Nova Cerkev 
Postavka se z rebalansom  povečuje za 8.000 EUR in znaša 53.000 EUR. Povišanje 
sredstev se nanaša na neporabljena sredstva iz leta 2020.  
 
4040103 – vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) – KS Frankolovo 
Postavka se z rebalansom  povečuje za 2.000 EUR in znaša 42.000 EUR. Povišanje 
sredstev se nanaša na neporabljena sredstva iz leta 2020.  
 
4040112 – mostovi 
Z rebalansom se sredstva povečujejo za 5.000 EUR in znašajo 12.000 EUR. 
Povečanje se nanaša na nerealizirana vzdrževanja v letu 2020. 
 
4040171 – vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik 
Z rebalansom se sredstva na tej postavki zvišujejo za 3.180 EUR, na skupno 22.320 
EUR, tako so planirana v višini koncesijske dajatve, ki je namenjena za investicijsko 
vzdrževanje vežice in pokopališča.  
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4040172 – vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev 
Odhodki se zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020 in uskladitve z višino 
koncesijske dajatve z rebalansom povečujejo za 2.380 EUR in znašajo 5.380 EUR.   
 
4040173 – vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice 
Sredstva so z rebalansom planirana v višini koncesijske dajatve v znesku 1.590 EUR.  
4040201 – načrti in študije – ceste, pločniki 
Glede na potrebe se sredstva na postavki z rebalansom zmanjšujejo za 5.000 EUR na 
20.000 EUR. 
 
4040202 – asfaltiranje cest 
Postavka se z rebalansom povečuje za 320.000 EUR in znaša skupaj 400.000 EUR.  

ASFALTIRANJE CEST, PP 4040202 

SPREJET 
PRORAČUN 

2021 
nerealizirano 

2020 

dodatna 
sredstva v 

2021 rebalans 2021 

  1 2 3 4 (1+2+3) 

leto 2021     2021 

skupaj 80.000 20.000 300.000 400.000 

Vojnik 30.000 0 135.000 165.000 

Nova Cerkev 25.000 20.000 90.000 135.000 

Frankolovo 25.000 0 75.000 100.000 

 
40402021 – rekonstrukcija asfaltnih cest 
Rekonstrukcija asfaltnih cest je planirana v višini 552.000 EUR, kar je za 332.000 EUR 
več od sprejetega  proračuna (ob sprejemanju rebalansa za leto 2020 je prišlo do 
zamika v leto 2021, upoštevana je nerealizacija v letu 2020 ter povečanja vrednosti).   
 

REKONSTRUKCIJA CEST, PP 40402021 

SPREJET 
PRORAČUN 

prenos iz leta 
2020 v 2021 

REBALANS 
PRORAČUNA  

leto 2021   2021 

  1 2 3 (1+2) 

skupaj 220.000 233.500 552.000 

 Petelinškova ul.  0 84.500 10.000 

Cesta talcev 40.000 87.000 167.000 

Keršova ul. s krožiščem 150.000 17.000 300.000 

Socka (odsek proti Dobrni in Frankolovem) 30.000 45.000 75.000 

 
 
4040207 – mostovi Vojnik 
Sredstva za mostove Vojnik s sprejetim proračunom niso bila planirana. Z rebalansom 
so planirana sredstva v višini 260.262 EUR, in sicer za rekonstrukcijo: mostu Kaplja-
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Višnja vas v višini 207.262 EUR (izvedba v višini DDV-ja je predvideno financiranje iz 
sredstev rezerve, s strani MOP-a pa sofinanciranje v višini 194.000 EUR) ter za most 
v Malih Dolah (pri Pezdevšek).  
 
4040208 – mostovi Nova Cerkev 
Sredstva predhodno niso bila planirana, z rebalansom se zagotovi sredstva v višini 
56.000 EUR za rekonstrukcijo mostu pri Senegaškem mlinu v Socki.  
4040201 – kolesarske poti in pločniki (Vojnik, Socka, Frankolovo) 
Sredstva na tej postavki se povečujejo za 296.000 EUR, iz 145.000 EUR na 441.000 
EUR. Namenjena so izgradnji pločnika Vojnik-Gmajna (225.000 EUR), Nova Cerkev-
Gmajner (61.000 EUR), OŠ Vojnik - blok MIK (20.000 EUR), izgradnja pločnika s 
kolesarsko stezo Vojnik-Arclin (100.000 EUR), državna kolesarska pot Celje-Vojnik-
Dobrna (25.000 EUR) ter dokončanje pločnika za pešce pri Hotko (8.000 EUR).   
 
4040211 – avtobusne postaje – KS Vojnik 
Zaradi izvedbe rekonstrukcije Keršove ulice v dveh fazah (2020 in 2021) se tako ob 
zaključku drugega dela rekonstrukcije v letu 2021 planira postavitev postaje v višini 
6.000 EUR. 
 
4040213 – avtobusne postaje – KS Nova Cerkev 
Z rebalansom se planirajo sredstva v višini 40.000 EUR za ureditev avtobusnega 
postajališča v Razdelju v smeri Nova Cerkev-Socka ter dela pločnika do avtobusne 
postaje v smeri Socka-Nova Cerkev. Dela bi tako potekala istočasno z rekonstrukcijo 
ceste in vodovoda ter novogradnje kanalizacije.  
 
4040220 – izgradnja javne razsvetljave 
Postavka se z rebalansom povečuje za 10.000 EUR in znaša skupaj 16.000 EUR 
zaradi ureditve javne razsvetljave v Frankolovem ter prenosa naročenih del iz leta 
2020.  
 
4040233 – obnovitvene investicije stara infrastruktura (najemnina Simbio) 
Z rebalansom se postavka povečuje za 24.195 EUR in znaša 38.195 EUR; sredstva 
so planirana v višini najemnine.  
 
4040234 – obnovitvene investicije nova (RCERO) infrastruktura (najemnina Simbio) 
Sredstva se povečujejo za 2.055 EUR in znašajo 15.119 EUR; planirana so v višini 
najemnine.  
 
4040152 – obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemnina VO-KA) 
Postavka se z rebalansom zmanjšuje za 65.956 EUR na skupaj 240.000 EUR. 
Investicijsko vzdrževanje se nanaša na obnovo kanalizacije v Keršovi ulici, obnovo 
kanalizacije v Novi Cerkvi ter obnovo ČN Škofja vas. 
 
4040239 – okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije 
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Planirana so sredstva neporabljene okoljske dajatve, ki je namenjena izgradnji 
kanalizacije v višini sklada, ki je na dan 31.12.2020 znašal 283.297 EUR. Sredstva se 
bodo porabila pri izvedbi izgradnje kanalizacije, kjer bodo predstavljala občinski delež 
sofinanciranja.  
 
4040242 – izgradnja kanalizacije Vojnik (Arclin, Pot v Lešje, Konjsko) 
Celotna vrednost projekta izgradnje kanalizacije v Vojniku (aglomeracije), s katerim 
smo se skupaj z občinami Celje in Štore prijavili na razpis za EU sredstva, se je z 
izvedbo javnega razpisa zmanjšala in znaša za Občino Vojnik 667.495 EUR ter se 
delno zamika v leto 2022. Odhodki se z rebalansom zvišujejo za 32.333 EUR in 
znašajo skupaj 512.148 EUR. 
 
4040244 – izgradnja kanalizacije Vojnik (Gmajna) 
Postavka, ki je planirana za namen izgradnje kanalizacije na Gmajni se z rebalansom 
zvišuje za 232.000 EUR na skupaj 286.000 EUR, saj je planiran celoten odhodek 
izgradnje s sofinanciranjem sredstev EU v višini 227.000 EUR.  
 
4040246 – izgradnja kanalizacije Višnja vas 
Planirana sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 40.000 EUR na 20.000 EUR. 
 
4040248 – izgradnja kanalizacije Nova Cerkev (vezava na čistilno nap. NC) 
Sredstva na postavki se z rebalansom zvišujejo za 130.000 EUR, iz 120.000 EUR na 
250.000 EUR in so namenjena izgradnjo obeh faz: 1. faza, ki poteka od Ostrija, preko 
Polž do Razdelja ter 2. faza, ki poteka po državni cesti in se bo izvajala ob obnovi 
vodovoda od Razdelja do NC ter ob rekonstrukciji državne ceste. 
 
4040249 – izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje) 
Izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Lešje (od meje občine do Kovača) v letu 2020 
ni bila izvedena, zato se sredstva planirajo z rebalansom v višini 62.000 EUR. 
 
4040266 – izgradnja čistilne naprave in kanalizacije  Frankolovo 
Z rebalansom se planirajo sredstva v višini 60.000 EUR, in sicer za izvedbo dveh 
odsekov kanalizacije: Dol pod Gojko 2. del ter v smeri Stražice.  
 
4040268 – urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in drugo...) 
Postavka se je z rebalansom zmanjšala iz 19.000 EUR na 17.300 EUR. Razlika 1.700 
EUR se nanaša na zamik pričetka izvajanja javnih del. 
 
4040163 – obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-KA) 
Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 560.434 EUR in znašajo 812.441 
EUR. Predvidena so naslednja dela:  

- obnova vodovoda v Parmovi ulici, 
- obnova starega vodovoda od Razdelja do Nove Cerkve, 
- obnova starega vodovoda od Vojnika proti Škofji vasi, 
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- obnova vodovoda Ilovca in povezave na Globoče, 
- obnova vaškega vodovoda Čreškova in prenos lastništva na občino, 
- izboljšanje tlačnih razmer v območju vodohrana Konjsko s prevezavo na 

vodohran Visoko, 
- obnova cevovodov na vodovodnem sistemu Kapelca, 
- nadomestni vodohran Straža, 
- nadomestni vodohran Bezenškovo bukovje, 
- obnova tehnološke opreme v vodarni Gojka, 
- obnova primarnih vodov in objektov v skupni lasti občin soustanoviteljic javnega 

podjetja (vodarna Medlog, vodarna Frankolovo…) 
 
4040270 – načrti in študije – vodovodi 
Sredstva se na postavki zvišujejo za 10.000 EUR, na skupno 15.000 EUR za namen 
izdelave idejnih projektov za vodovod Lindek in Lemberg.  
 
4040277 – izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje) 
Postavka za izgradnjo vodovoda v Trnovljah se povečuje zaradi prenosa 
nerealiziranega dela investicije v letu 2020, tako z rebalansom znaša plan 200.000 
EUR. 
 
4040296 – investicije v urejanje krajev v KS Vojnik (trg Vojnik) 
Zaradi v letu 2020 nerealizirane izdelave idejne zasnove za ureditev trga v Vojniku se 
sredstva z rebalansom prenašajo v višini 10.000 EUR, tako znaša plan 15.000 EUR.  
 
 
405 OBČINSKA UPRAVA  - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 
 
Odhodki na tem področju se v skupnem znesku povečujejo za 53.000 EUR in znašajo 
136.000 EUR. Spremembi sta znotraj naslednjih proračunskih postavk:  
 
4050148 – digitalne rešitve pametnega mesta 
Z rebalansom uvrstitev nove postavke sredstva v višini 50.000 EUR, od tega je 
planirano 30.000 sofinanciranja. Vsebina projekta se nanaša na energetski podnebni 
atlas, celostno prometno strategijo in merjenje kvalitete zraka. Projekt se pripravlja z 
več občinami in bo sofinanciran iz sredstev EU.  
 
4050120 – GIC 
Sredstva na postavki se zvišujejo za 3.000 EUR, plan znaša skupaj 14.000 EUR; 
povečanje zaradi omogočenega avtomatskega izpisa potrdila o namenski rabi 
prostora.  
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406 OBČINSKA UPRAVA – OBČINSKO PREMOŽENJE 
 
Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 150.000 EUR in znašajo 347.500 
EUR. Spremembe so sledeče:  
 
4060153 – nakup poslovnih prostorov KS Vojnik (Skvoš) 
Z rebalansom so planirana sredstva v višini 100.000 EUR za namen nakupa objekta in 
opreme Skvoša v Vojniku. V letu 2020 se je poravnal prvi del obveznosti v višini 
235.000 EUR. 
 
4060152 – nakup oz. ureditev stanovanj KS Vojnik 
Z rebalansom so planirana sredstva v višini 20.000 EUR za nakup dela stanovanja za 
stopnišče na Celjski cesti 14, kjer bi lahko v mansardnem delu uredili 3-4 stanovanja. 
V tem znesku so planirana sredstva za izdelavo idejne dokumentacije.  
 
4060441 – nakup zemljišč 
Planirana sredstva se glede na nakupe v teku zvišujejo za 30.000 EUR na skupaj 
100.000 EUR. 
 
 
407 OBČINSKA UPRAVA – POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ 
 
Odhodki za navedeno področje so z rebalansom nižji za 2.875 EUR in znašajo skupaj 
130.025 EUR. Spremembe so sledeče:  
 
Financiranje  gasilskih društev se povečuje za skupaj 2.000 EUR na podlagi predloga 
GZ Vojnik – Dobrna glede na obstoječ način financiranja društev: 
4070103 – dotacija PGD Vojnik 
Postavka se povečuje za 2.510 EUR in znaša skupaj 14.267 EUR. 
4070104 – dotacija PGD Nova Cerkev 
Planirana sredstva so z rebalansom nižja za 232 EUR in skupaj znašajo 9.969 EUR. 
4070105 – dotacija PGD Frankolovo 
Postavka se z rebalansom znižuje za 333 EUR na 9.661 EUR. 
4070106 – dotacija PGD Socka 
Planirana sredstva so z rebalansom nižja za 254 EUR in skupaj znašajo 6.967 EUR. 
4070107 – dotacija PGD Lemberg 
Planirana sredstva so z rebalansom višja za 310 EUR in skupaj znašajo 5.337 EUR. 
 
4070112 – zavarovanje gasilcev 
Planirana sredstva so z rebalansom višja za 200 EUR in skupaj znašajo 1.100 EUR. 
 
4070223 – gasilstvo ostalo (obletnice, posebni dogodki) 
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Z rebalansom se planira nova postavka za namen javnega poziva za sofinanciranje 
obletnic in posebnih dogodkov v višini 1.000 EUR. 
 
4070207 – gasilski dom Socka 
Z rebalansom se planira investicijski transfer v višini 5.000 EUR za ureditev prostora 
nad gasilskimi garažami.   
 
4070210 – nakup avta PGD Vojnik 
Planirani znesek se glede na pridobljena sredstva sofinanciranja po razpisu 
zmanjšujejo iz 46.000 EUR na 19.924 EUR. 
 
4070305 – Ukrepi CZ ob izrednih dogodkih (koronavirus) 
Na postavki so planirana sredstva za namene delovanja občinskega štaba civilne 
zaščite (CZ) za delo v času razglašene epidemije s koronavirusom COVID-19,  za 
stroške vezane na sklepe štaba CZ, za sredstva za varno opravljanje svojega dela in 
prostovoljcev, sredstva za zaščito občanov in pomoč občanom ob teh izrednih 
razmerah. Postavka se z rebalansom planira v višini 15.000 EUR. 
 

408 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO 
 

Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom povečujejo za 6.850 EUR, 
iz 72.100 EUR na 74.950 EUR. 
 
4080130 – razvoj 
Sredstva za razpis na področju kmetijstva se z rebalansom povečujejo za 4.000 EUR 
in znašajo skupaj 67.000 EUR.  
 
4080130 – gozdne ceste 
Postavka se povečuje za 2.700 EUR in znaša skupaj 5.700 EUR, saj je treba porabiti 
namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 
ter sklad neporabljenih namenskih sredstev na dan 31.12.2020 v višini 1.788 EUR.  
 
4080131 – koncesijska dajatev lovstvo 
Planirana sredstva se povečujejo za 150 EUR in znašajo skupaj 1.050 EUR. Tudi ta 
sredstva se povečujejo zaradi namenske porabe koncesijske dajatve za lovstvo oz. 
sklada, ki je na dan 31.12.2020 znašal 141 EUR.  
 
 
409 OBČINSKA UPRAVA – GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
 
Odhodki na tem področju se v skupnem znesku povečujejo za 48.695 EUR. Z 
rebalansom planirana sredstva znašajo skupaj 141.945 EUR. Spremembe se 
nanašajo na naslednje proračunske postavke:  
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4090107 – Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje 
Sredstva na postavki se znižujejo za 400 EUR in se prenašajo na postavko: 4090123 
– promocija turizma (ostalo), ki so tako planirana v višini 7.400 EUR.  
 
4090130 – projekti razvoj podeželja LAS 
Planirana sredstva se povečujejo za 46.695 EUR za namen izvedbe projekta »Učni vrt 
in vodnjak v Vojniku«, s katerim smo se prijavili na razpis LAS-a, kjer bi v tem letu 
pridobili 30.620 EUR sredstev sofinanciranja iz proračuna EU za kmetijsko politiko.   
 
4090124 – e-točka 
Planirana sredstva so z rebalansom višja za 2.000 EUR za namen nakupa opreme za 
vzpostavitev brezplačnega Wi-Fi, ki bo sicer financiran v višini 15.000 EUR iz 
prejetega vavčerja.  
 
 
410 OBČINSKA UPRAVA – ELEMENTAR 
 
Odhodki na področju elementarja se povečujejo za 103.000 EUR na postavkah: 
 
4100101 – prevozi vode 
Planirana sredstva se na tej postavki povečujejo za 3.000 EUR in znašajo skupaj 
6.000 EUR.  
 
4100110 – elementar (sanacija po neurju...) 
Planirana so sredstva v višini 200.000 EUR za sofinanciranje sanacije plazov v 
primeru pridobljenih sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor. 
 
 
520 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA  
 
Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom zvišujejo v skupni višini 
19.700 EUR in znašajo skupaj 691.440 EUR.  
Spremembe se pri vseh postavkah za plače nanašajo na upoštevanje izplačila redne 
delovne uspešnosti za obdobje od 1.7.2020 do 30.11.2021. Na postavkah plač  
inšpekcijskega nadzorstva, urejanje prometa in proračunskega računovodstva se 
povišanje nanaša tudi napredovanje javnih uslužbencev, pri plačah redarjev in 
inšpektorjev so planirani tudi dodatki za rizične razmere v času epidemije. Pri 
povečanju postavk za nakup opreme in drugih inv. stroškov pri posameznih nalogah 
prihaja predvsem zaradi nakupa računalniške opreme.  
Podrobnejše spremembe so razvidne iz priloženega finančnega načrta. 
 
 



 
 

      OBČINA VOJNIK 
 

 

Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2021-1 (povzetek) 

 

 

 

 

 

15 

 
600 REŽIJSKI OBRAT 
 
Odhodki so z rebalansom višji za 22.000 EUR in znašajo skupaj 215.100 EUR. 
Zvišanje je na postavki 6000101 – plače ter ostali prejemki in stroški dela za režijski 
obrat v višini 10.000 EUR zaradi upoštevanja povišanja regresa za letni dopust, 
prehrano, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, upoštevanje redne delovne 
uspešnosti ter plačila razlike do minimalne plače, upoštevan je tudi potrjeni program 
javnega dela. Povečanje na postavki 6000102 – stroški in oprema RO komunala  v 
višini 12.000 EUR pa je zaradi postavitve nadstreška za potrebe režijskega obrata. 
 
 
610 UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE 
 

Odhodki tega proračunskega uporabnika so z rebalansom višji za 6.434 EUR. 
Spremembe so na postavkah: 
 
6100104 – materialni stroški KD Vojnik 
Zaradi manjših materialnih stroškov so sredstva z rebalansom nižja za 200 EUR in so 
planirana v višini 9.092 EUR.  
 
6100101 – plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI 
Sredstva se povečajo za 1.700 EUR in z rebalansom znašajo 32.600 EUR zaradi 
upoštevanja povišanja pri obračunu regresa za letni dopust, prehrano, premije 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, upoštevanje redne delovne uspešnosti ter 
plačila razlike do minimalne plače.  
 
6100102 – materialni stroški telovadnice Vojnik 
Postavka se znižuje v višini 2.185 EUR na 40.626 EUR, predvsem zaradi manjših 
stroškov ogrevanja zaradi neuporabe telovadnice.   
 
6100103 – oprema telovadnice Vojnik 
Sredstva so planirana v višini 2.459 EUR, kar je za 820 EUR več kot v veljavnem 
proračunu. 
 
6100105 – materialni stroški Skvoš Vojnik 
Na postavki sredstva v sprejetem proračunu niso bila planirana, z rebalansom se 
planirajo v višini 6.300 EUR za obratovalne stroške objekta.  
 
Podrobnejše spremembe so razvidne iz priloženega finančnega načrta. 
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701 KS VOJNIK 
 
Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom zvišujejo za 7.500 EUR na 
skupno 30.100 EUR. Spremembe so na naslednjih postavkah: 
 
7010101 – krajevni praznik KS Vojnik 
Odhodki se z rebalansom povečujejo za 500 EUR in znašajo 2.910 EUR.  
 
7010121 – vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik 
Z rebalansom se sredstva za vzdrževanje makadamskih cest povečujejo za 6.000 
EUR na skupno 23.000 EUR. 
 
7010140 – »znameniti Vojničani« (D. Hauser, K. Henn, I. Šopar, F. Goričan) 
Sredstva na postavki se zvišujejo za 1.000 EUR in znašajo 3.000 EUR.  
 
 
702 KS NOVA CERKEV 
 
Odhodki tega proračunskega uporabnika se z rebalansom zvišujejo za 3.000 EUR na 
skupno 28.800 EUR. Spremembe so na naslednjih postavkah: 
 
7020101 – krajevni praznik KS Nova Cerkev 
Sredstva se z rebalansom zvišujejo za 500 EUR in znašajo 2.200 EUR.  
 
7020121 – vzdrževanje makadamskih cest KS Nova Cerkev 
Z rebalansom se sredstva za vzdrževanje makadamskih cest povečujejo za 2.500 
EUR na skupno 18.100 EUR. 
 
 
703 KS FRANKOLOVO 
 
Sredstva proračunskega uporabnika se zvišujejo za 11.500 EUR in znašajo skupaj 
42.510 EUR. Spremembe se nanašajo na naslednje postavke: 
 
7030101 – krajevni praznik KS Frankolovo 
Sredstva na postavki se zvišujejo za 500 EUR in znašajo 2.200 EUR. 
 
7030110 – stroški poslovanja KS Frankolovo 
Z rebalansom se sredstva zvišujejo za 9.000 EUR za zamenjavo strešne kritine na 
stavbi KS.  
 
7030121 – vzdrževanje makadamskih cest KS Frankolovo 
Sredstva na postavki se z rebalansom zvišujejo za 2.000 EUR, skupni plan v višini 
16.000 EUR.  
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 

Z rebalansom v računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.   
 

C. Račun financiranja 
 

V računu financiranja z rebalansom ni predvidena zadolžitev po 21. členu Zakona o 
financiranju občin v višini 102.650 EUR.  
 
 
Pod stanje sredstev na računu 31.12.2020 se je upoštevalo okvirno stanje: 
                          v EUR 

  PRESEŽKI PRETEKLIH LET (900900) 2.260.763,46 

  USKLADITEV PODATKOV ZA KS IN DDV 0,00 

A. REZULTATI PRETEKLIH LET 2.260.763,46 

B.  REZULTAT LETA 2020 (900919) 202.573,45 

C. PRESEŽEK OZ. REZULTATI SKUPAJ (A+B) 2.463.336,91 

  NAMENSKA SREDSTVA:   

  rezervni sklad stanovanja (900950) 65.574,80 

  prejete varščine (97191) 5.000,00 

D. SKUPAJ NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 70.574,80 

  Korekcija rezultata – stanje sredstev na računu 31.12.2019 (C-D) 2.392.762,11 

NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA, KI SO Z REBALANSOM 2021 PLANIRANA NA 
POSAMEZNIM POSTVKAH: 

neporabljena okoljska dajatev - voda (900941), PP 4040239 283.297,26 

neporabljena sredstva za vzdrževanje gozdov (900944), PP 4080130 1.788,21 
neporabljena sredstva konc.dajatve za gosp.z divjadjo (900948), PP 4080131 140,64 
 
ZAKLJUČEK 
 
Upoštevajoč proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 
2.190.884 EUR, prejemek od vračila danega posojila v višini 46.000 EUR v 
računu finančnih terjatev in naložb, odplačilo dolga v višini 245.400 EUR v 
računu financiranja ter prosta sredstva na računu konec leta 2020 v višini 
2.394.583 EUR, znaša presežek v višini 4.300 EUR. 
 
Vojnik, 15.2.2021 
 
Irena Špegel Jovan           Branko Petre 
Podsekretarka za finance in proračun    Župan Občine Vojnik 



REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021

PRIHODKI-VSEBINSKO

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020-2
REALIZACIJA 

2020

SPREJET 
PRORAČUN 

2021

REBALANS 
PRORAČUNA 

2021-1
razlika               
(4-3)

%              
(4/3)

1 2 3 4 5 6 

9.053.915 8.477.864 8.906.884 10.530.703 1.623.818 118,23

5.796.151 5.796.151 5.464.895 5.861.684 396.789 107,26

glavarina (dohodnina) 5.796.151 5.796.151 5.464.895 5.861.684 396.789 107,26
finančna izravnava 0 0 0 0 0 /

B 548.910 641.134 486.220 425.150 -61.070 87,44

davčni prihodki občine 133.000 231.685 71.500 70.600 -900 98,74

25.410 32.101 18.720 23.630 4.910 126,23

256.000 242.993 260.000 194.920 -65.080 74,97
134.500 134.356 136.000 136.000 0 100,00

C 2.708.854 2.040.579 2.955.769 4.243.869 1.288.099 143,58

1.533.450 1.018.048 1.095.619 1.620.976 525.357 147,95
- 1.277.050 759.422 940.785 1.466.142 525.357 155,84

obresti sredstev na vpogled, dividende, koncesije, kazni 49.800 49.728 43.120 49.310 6.190 114,36
prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja 1.176.570 663.658 825.390 1.352.279 526.889 163,84

prihodek od uporabe telovadnice Vojnik in kulturnega doma 50.680 46.036 72.275 64.552 -7.722 89,32

- 256.400 258.626 154.834 154.834 0 100,00
prihodki od prodaje blaga in storitev (Ogledalo, ..) 70.000 39.173 34.434 34.434 0 100,00
prihodki od komunalnih prispevkov 145.000 160.114 110.000 110.000 0 100,00
doplačila občanov (oskrbnine, sof. vodovodov) 41.400 59.340 10.400 10.400 0 100,00

25.000 10.755 20.000 56.100 36.100 280,50
- 0 3.972 0 36.100 36.100 /
- 15.000 5.762 0 0 0 /
- 10.000 1.022 20.000 20.000 0 100,00

ZN Konjsko 2.del 0 0 10.000 10.000 0 100,00
ostalo 10.000 1.022 10.000 10.000 0 100,00

0 0 0 0 0 /
- 0 0 0 0 0 /

1.150.404 1.011.776 1.840.151 2.566.793 726.642 139,49

- 468.221 461.144 414.263 319.430 -94.833 77,11
požarna taksa 13.000 16.059 13.000 15.000 2.000 115,38
sredstva za odpravo posledic poplave, plazovi (MOP) 227.835 217.699 100.000 194.000 94.000 194,00
kulturni objekt Borko - Polže 0 0 0 8.000 8.000 /
izgradnja kanalizacije Vojnik (aglomeracije) 0 0 95.963 102.430 6.467 106,74
sredstva 21. člen ZFO (2019,2020 - novog.vrtec Frankolovo, 
2021 - rek.Keršova ul., pločnik do Gmajne)

227.386 227.386 205.300 0 -205.300 0,00

prihodki od prodaje stanovanj, zgradb, prostorov

okoljska dajatev - voda

prihodki od prodaje opreme, drugih osnovnih sredstev 
prihodki od prodaje zemljišč

transferni prihodki
prejete donacije domačih pravnih oseb

prejete donacije

prejeta sredstva državnega proračuna za investicije

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

drugi davčni prihodki (davek od premoženja, komunalne 
takse, turistične takse) 

 PRIHODKI SKUPAJ - bilanca prihodkov                                                                   

nedavčni prihodki (brez upravne takse)

kapitalski prihodki

Davčni prihodki občine 

prihodki skupin 710,712 

prihodki skupin 713, 714

 A  PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO                                           

 Drugi prihodki občine                                                                 



PRIHODKI-VSEBINSKO

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020-2
REALIZACIJA 

2020

SPREJET 
PRORAČUN 

2021

REBALANS 
PRORAČUNA 

2021-1
razlika               
(4-3)

%              
(4/3)

1 2 3 4 5 6 

- 106.947 124.487 129.888 479.344 349.455 369,04
sredstva državnega prororačuna za uravnoteženost razvoja 
občin

343.776 343.776 /

Zavod za zaposlovanje 18.000 12.897 28.470 32.539 4.068 114,29
sofinanciranje policijske pisarne Vojnik 300 204 300 300 0 100,00
sofinanciranje inšpektorata in redarstva 14.833 14.833 0 0 0 /
sofinanciranje SOU Dobrna,Vitanje in Vojnik 53.700 53.700 0 0 0 /
sofinanciranje SOU (združena SOU 8 občin) 0 0 94.618 88.529 -6.089 93,56
družinski pomočnik 0 0 0 0 0 /
nadomestilo od prodaje lesa 2.137 2.137 1.500 2.200 700 146,67
nadomestilo oz. dodatki  COVID-19 16.765 11.715 7.000 7.000 /
sredstva za COVID-19 (za zaščitne ukrepe) 27.794
subvencija tržnih najemnin 212 212 4.000 4.000 0 100,00
ostalo 1.000 995 1.000 1.000 0 100,00

- 475.236 426.145 487.438 496.083 8.645 101,77
prihodki od MO Celje - financ. izobraževanja otrok POŠ 
Šmartno in ostalo

12.000 8.821 12.000 12.000 0 100,00

sofinanciranje SOU občin soustanoviteljic 461.946 416.034 475.438 484.083 8.645 101,82
ostala sofinanciranja občin 1.290 1.290 0 0 0 /

- 100.000 0 424.710 524.710 100.000 123,55
- 0 0 0 16.000 16.000 /

- 0 0 383.852 731.227 347.375 190,50

projekt "digitalne rešitve pametnega mesta" 0 0 0 30.000 30.000 /
projekt " izobraževalno središče za odrasle" 0 0 0 7.213 7.213 /
projekt "postavitev fitnesa na prostem v Vojniku" 24.586 24.586 /
projekt "učni vrt v Vojniku" 0 0 0 30.620 30.620 /
izgradnja kanalizacije Vojnik (aglomeracije) 0 0 383.852 409.718 25.867 106,74
izgradnja kanalizacije Gmajna 0 0 227.000 227.000 /
projekt "vključenost=prednost za vse" (ES za regionalni 
razvoj)

0 0 0 2.090 2.090 /

0 0 46.000 46.000 0 100,00

RAČUN FINANCIRANJA - KRATKOROČNA ZADOLŽITEV 0 0 0 /
RAČUN FINANCIRANJA - DOLGOROČNA ZADOLŽITEV 1.113.693 1.113.693 102.650 0 -102.650 0,00

2019, 2020 -novog.vrtec Frankolovo, 2021 - vodovod 
Trnovlje 113.693 113.693 102.650 0 -102.650 0,00

zadolžitev za novogradnjo Vrtca v Frankolovem 1.000.000 1.000.000 0 0 0 /

10.167.608 9.591.557 9.055.534 10.576.703 1.521.168 116,80
11.810.484 9.387.162 9.064.475 12.966.986 3.902.511 143,05

odhodki 11.512.484 9.090.425 8.819.075 12.721.586 3.902.511 144,25
račun finančnih terjatev in naložb 46.000 46.000 0 0 /
račun financiranja 252.000 250.737 245.400 245.400 0 100,00

1.937.534 1.937.534 0 /
0 0 9.257 2.394.583 2.385.326 /

294.658 2.141.929 316 4.300 3.983 /

Vojnik, 15.2.2021

Irena Špegel Jovan Branko Petre
Podsekretarka za finance in proračun Župan Občine Vojnik

sredstva EKO sklada - telovadnica Frankolovo

prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo

prejeta sredstva občinskih proračunov 

sredstva EKO sklada - vrtec Frankolovo

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - račun finančnih 
terjatev in naložb, prodaja kapitalskih deležev            

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ 

 PREJEMKI SKUPAJ                                                                            
 IZDATKI SKUPAJ

prosta sredstva na računu  31.12.2019
prosta sredstva na računu  31.12.2020



REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

304 - VP2020_2
veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12
realizacija

288 - SP2021
sprejet proračun

2021
(1) (2) (3)

308 - RSP21_01
rebalans proračuna

2021-1
(4) (4)/(3)

Indeks
proračuna 2020

(4)-(3)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.906.883,688.477.863,799.053.914,75 10.530.702,66 118,21.623.818,98

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.046.732,687.455.332,027.878.510,75 7.907.808,66 112,2861.075,98

70 DAVČNI PRIHODKI 5.943.115,006.436.831,066.338.261,00 6.278.834,00 105,7335.719,00

700 Davki na dohodek in dobiček 5.464.895,005.796.151,005.796.151,00 5.861.684,00 107,3396.789,00

7000 Dohodnina 5.464.895,005.796.151,005.796.151,00 5.861.684,00 107,3396.789,00

703 Davki na premoženje 330.920,00496.181,01398.810,00 272.650,00 82,4-58.270,00

7030 Davki na nepremičnine 268.020,00266.934,08274.100,00 210.940,00 78,7-57.080,00

7031 Davki na premičnine 900,00623,99710,00 610,00 67,8-290,00

7032 Davki na dediščine in darila 11.000,0087.155,8545.000,00 10.100,00 91,8-900,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 51.000,00141.467,0979.000,00 51.000,00 100,00,00

704 Domači davki na blago in storitve 147.300,00144.499,05143.300,00 144.500,00 98,1-2.800,00

7044 Davki na posebne storitve 1.500,002.607,442.200,00 1.500,00 100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 145.800,00141.891,61141.100,00 143.000,00 98,1-2.800,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.103.617,681.018.500,961.540.249,75 1.628.974,66 147,6525.356,98

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 921.734,68740.525,251.257.999,75 1.447.091,66 157,0525.356,98

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,002.316,002.400,00 2.000,00 ---2.000,00

7102 Prihodki od obresti 70,00346,12200,00 100,00 142,930,00

7103 Prihodki od premoženja 921.664,68737.863,131.255.399,75 1.444.991,66 156,8523.326,98

711 Takse in pristojbine 8.000,007.476,456.800,00 8.000,00 100,00,00

7111 Upravne takse in pristojbine 8.000,007.476,456.800,00 8.000,00 100,00,00

712 Globe in druge denarne kazni 19.050,0018.895,3419.050,00 19.050,00 100,00,00

7120 Globe in druge denarne kazni 19.050,0018.895,3419.050,00 19.050,00 100,00,00

Stran 1 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

304 - VP2020_2
veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12
realizacija

288 - SP2021
sprejet proračun

2021
(1) (2) (3)

308 - RSP21_01
rebalans proračuna

2021-1
(4) (4)/(3)

Indeks
proračuna 2020

(4)-(3)

Razlika

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.100,004.209,195.000,00 5.100,00 100,00,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.100,004.209,195.000,00 5.100,00 100,00,00

714 Drugi nedavčni prihodki 149.733,00247.394,73251.400,00 149.733,00 100,00,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 149.733,00247.394,73251.400,00 149.733,00 100,00,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.000,0010.755,8825.000,00 56.100,00 280,536.100,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,009.734,1615.000,00 36.100,00 ---36.100,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,003.972,000,00 36.100,00 ---36.100,00

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,005.762,1615.000,00 0,00 ---0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 20.000,001.021,7210.000,00 20.000,00 100,00,00

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 10.000,00314,725.000,00 10.000,00 100,00,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 10.000,00707,005.000,00 10.000,00 100,00,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.840.151,001.011.775,891.150.404,00 2.566.794,00 139,5726.643,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.456.299,001.011.775,891.150.404,00 1.835.567,00 126,0379.268,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 544.151,00585.629,63575.168,00 798.774,00 146,8254.623,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 487.438,00426.146,26475.236,00 496.083,00 101,88.645,00

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 424.710,000,00100.000,00 540.710,00 127,3116.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz 
drugih držav

383.852,000,000,00 731.227,00 190,5347.375,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 383.852,000,000,00 731.227,00 190,5347.375,00

Stran 2 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

304 - VP2020_2
veljavni proračun
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306 - RP_12
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288 - SP2021
sprejet proračun

2021
(1) (2) (3)

308 - RSP21_01
rebalans proračuna

2021-1
(4) (4)/(3)

Indeks
proračuna 2020

(4)-(3)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.819.074,479.090.424,6811.512.483,90 12.721.586,26 144,33.902.511,79

40 TEKOČI ODHODKI 2.690.799,392.145.630,592.692.925,54 2.761.236,19 102,670.436,80

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.056.404,25875.134,301.001.048,62 1.052.986,49 99,7-3.417,76

4000 Plače in dodatki 929.590,20785.164,84879.829,56 900.860,50 96,9-28.729,70

4001 Regres za letni dopust 37.992,0633.083,4936.900,54 40.401,72 106,32.409,66

4002 Povračila in nadomestila 71.180,5244.058,4264.662,70 67.777,36 95,2-3.403,16

4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.139,154.444,005.231,79 27.239,67 658,123.100,52

4004 Sredstva za nadurno delo 12.231,806.632,0612.615,00 11.815,00 96,6-416,80

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.270,521.751,491.809,03 4.892,24 385,13.621,72

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 165.077,93142.340,86157.808,85 161.826,37 98,0-3.251,56

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 82.571,5070.773,5278.873,28 80.745,39 97,8-1.826,11

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 66.150,4857.479,5963.295,14 64.687,55 97,8-1.462,93

4012 Prispevek za zaposlovanje 846,86645,64788,00 820,71 96,9-26,15

4013 Prispevek za starševsko varstvo 933,01765,95894,92 912,35 97,8-20,66

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.576,0812.676,1613.957,51 14.660,37 100,684,29

402 Izdatki za blago in storitve 1.302.617,211.015.910,611.378.768,07 1.373.723,33 105,571.106,12

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 242.842,26193.776,37261.584,26 252.913,77 104,210.071,51

4021 Posebni material in storitve 91.954,0059.177,94109.987,50 113.680,00 123,621.726,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 134.503,6099.937,60130.511,34 136.327,36 101,41.823,76

4023 Prevozni stroški in storitve 31.041,0023.339,3130.881,00 33.641,00 108,42.600,00

4024 Izdatki za službena potovanja 18.943,199.216,0918.939,88 19.127,24 101,0184,05

4025 Tekoče vzdrževanje 607.210,50491.974,74645.702,09 644.165,50 106,136.955,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 25.197,4617.545,9724.983,00 25.197,46 100,00,00

4027 Kazni in odškodnine 3.000,0092,81100,00 3.000,00 100,00,00

4029 Drugi operativni odhodki 147.925,20120.849,78156.079,00 145.671,00 98,5-2.254,20
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403 Plačila domačih obresti 14.700,005.244,8211.300,00 14.700,00 100,00,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 13.100,005.244,829.200,00 13.100,00 100,00,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.600,000,002.100,00 1.600,00 100,00,00

409 Rezerve 152.000,00107.000,00144.000,00 158.000,00 104,06.000,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 50.000,000,0037.000,00 50.000,00 100,00,00

4091 Proračunska rezerva 82.000,0087.000,0087.000,00 88.000,00 107,36.000,00

4092 Druge rezerve 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,00 100,00,00

41 TEKOČI TRANSFERI 3.187.736,202.939.248,703.155.903,20 3.259.037,20 102,271.301,00

410 Subvencije 87.000,0098.353,1299.900,00 90.800,00 104,43.800,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 87.000,0098.353,1299.900,00 90.800,00 104,43.800,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.296.967,001.177.380,721.306.767,00 1.364.267,00 105,267.300,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 11.700,0011.745,0013.700,00 14.000,00 119,72.300,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.062,000,001.062,00 1.062,00 100,00,00

4117 Štipendije 3.000,001.500,003.000,00 3.000,00 100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 1.281.205,001.164.135,721.289.005,00 1.346.205,00 105,165.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 280.164,20225.835,49248.214,20 284.915,20 101,74.751,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 280.164,20225.835,49248.214,20 284.915,20 101,74.751,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.523.605,001.437.679,371.501.022,00 1.519.055,00 99,7-4.550,00

4130 Tekoči transferi občinam 3.843,004.260,284.260,00 3.943,00 102,6100,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 80.000,0084.667,0385.000,00 80.000,00 100,00,00

4132 Tekoči transferi v javne sklade 1.800,00900,001.800,00 1.800,00 100,00,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.433.852,001.343.291,401.403.352,00 1.430.202,00 99,8-3.650,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.110,004.560,666.610,00 3.110,00 75,7-1.000,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.837.538,883.801.268,795.458.378,16 6.585.389,18 232,13.747.850,30

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.837.538,883.801.268,795.458.378,16 6.585.389,18 232,13.747.850,30

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00236.776,00236.776,00 76.776,00 ---76.776,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 15.000,0050.997,4651.330,00 15.000,00 100,00,00

4202 Nakup opreme 101.360,0033.916,05208.875,81 406.142,68 400,7304.782,68

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.855.153,792.811.124,513.604.686,00 4.380.711,85 236,12.525.558,06

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 655.067,09478.793,401.024.260,75 1.242.624,20 189,7587.557,11

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 95.000,0038.792,5039.400,00 125.000,00 131,630.000,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 700,007.605,268.070,00 3.000,00 428,62.300,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 115.258,00143.263,61284.979,60 336.134,45 291,6220.876,45

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 103.000,00204.276,60205.277,00 115.923,69 112,612.923,69

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.000,00156.500,00157.500,00 30.923,69 58,4-22.076,31

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.000,00155.500,00155.500,00 28.923,69 56,7-22.076,31

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000,001.000,002.000,00 2.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 50.000,0047.776,6047.777,00 85.000,00 170,035.000,00

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0,000,000,00 5.000,00 ---5.000,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 50.000,0047.776,6047.777,00 80.000,00 160,030.000,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJK
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-612.560,89 87.809,21-2.458.569,15 -2.190.883,60 ----2.278.692,81

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

-607.662,19 102.439,21-2.447.469,15 -2.176.283,60 ----2.278.722,81

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

2.370.452,73 1.168.197,092.029.682,01 1.887.535,27 161,6719.338,18
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

46.000,000,000,00 46.000,00 100,00,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 46.000,000,000,00 46.000,00 100,00,00

750 Prejeta vračila danih posojil 46.000,000,000,00 46.000,00 100,00,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 46.000,000,000,00 46.000,00 100,00,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

0,0046.000,0046.000,00 0,00 ---0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,0046.000,0046.000,00 0,00 ---0,00

440 Dana posojila 0,0046.000,0046.000,00 0,00 ---0,00

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0,0046.000,0046.000,00 0,00 ---0,00

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

-46.000,00 46.000,00-46.000,00 46.000,00 100,00,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 102.650,001.113.693,001.113.693,00 0,00 0,0-102.650,00

50 ZADOLŽEVANJE 102.650,001.113.693,001.113.693,00 0,00 0,0-102.650,00

500 Domače zadolževanje 102.650,001.113.693,001.113.693,00 0,00 0,0-102.650,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 102.650,001.113.693,001.113.693,00 0,00 0,0-102.650,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 245.400,00250.737,33252.000,00 245.400,00 100,00,00

55 ODPLAČILA DOLGA 245.400,00250.737,33252.000,00 245.400,00 100,00,00

550 Odplačila domačega dolga 245.400,00250.737,33252.000,00 245.400,00 100,00,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 159.000,00160.974,67162.130,00 159.000,00 100,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 86.400,0089.762,6689.870,00 86.400,00 100,00,00

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

204.394,78 -8.940,79-1.642.876,15 -2.390.283,60 ----2.381.342,81

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 862.955,67 -142.750,00861.693,00 -245.400,00 171,9-102.650,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 612.560,89 -87.809,212.458.569,15 2.190.883,60 ---2.278.692,81

9.257,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 1.937.534,171.937.534,17 2.394.583,44
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Poročilo: 2021 REBALANS

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP

Veljavni 
proračun 2020-

2

Realizacija 
proračuna 2020

(VP2020_2-
RP_12)

Sprejet 
proračun 2021

Veljavni 
proračun 2021-

1

Rebalans 
proračuna 

2021-1

Kriteriji za nivoje:  

(VP2021_1-
SP2021)

(RSP21_01-
SP2021)

%(RSP21_01,S
P2021)

Občina Vojnik

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A Bilanca odhodkov 11.512.484 9.090.425 2.422.059 8.819.074 8.840.074 12.721.586 21.000 3.902.512 144,3

100 OBČINSKI SVET 131.043 98.732 32.311 125.943 125.943 132.543 0 6.600 105,2
100.1 SPLOŠNO 121.400 89.089 32.311 116.300 116.300 122.900 0 6.600 105,7

01019001 Dejavnost občinskega sveta 43.000 29.901 13.099 43.000 43.000 43.000 0 0 100,0

1000101 nadomestila in drugi str. občinskemu svetu 16.000 12.716 3.284 16.000 16.000 16.000 0 0 100,0

1000102 nadomestila in drugi str. odborom 22.000 17.185 4.815 22.000 22.000 22.000 0 0 100,0

1000103 oprema, informiranje svetnikov 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 5.700 4.755 945 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

1000110 občinske nagrade in priznanja 5.700 4.755 945 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 62.250 47.782 14.468 59.800 59.800 61.400 0 1.600 102,7

1000120 celostna podoba občine 1.500 550 950 1.500 1.500 1.500 0 0 100,0

1000121 časopis Ogledalo in spletni medij 38.000 30.602 7.398 38.000 38.000 38.000 0 0 100,0

1000122 uradne objave 6.500 3.026 3.474 6.500 6.500 6.500 0 0 100,0

1000123 internetne strani 1.000 576 424 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

1000124 zastave in grbi 4.200 2.828 1.372 2.000 2.000 3.600 0 1.600 180,0

1000160 splošna promocija občine 11.050 10.200 850 10.800 10.800 10.800 0 0 100,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000 3.598 2.402 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

1000130 občinski praznik 6.000 3.598 2.402 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.450 1.380 70 1.500 1.500 1.500 0 0 100,0

1000140 Skupnost občin Slovenije 1.450 1.380 70 1.500 1.500 1.500 0 0 100,0

16029003 Prostorsko načrtovanje 3.000 1.673 1.327 0 0 5.000 0 5.000 ---

1000161 razvojni program občine 3.000 1.673 1.327 0 0 5.000 0 5.000 ---

100.2 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK 9.643 9.643 0 9.643 9.643 9.643 0 0 100,0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 9.643 9.643 0 9.643 9.643 9.643 0 0 100,0

1000201 SLS 1.066 1.066 0 1.066 1.066 1.066 0 0 100,0

1000202 SDS 3.197 3.197 0 3.197 3.197 3.197 0 0 100,0
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Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP

Veljavni 
proračun 2020-

2

Realizacija 
proračuna 2020

(VP2020_2-
RP_12)

Sprejet 
proračun 2021

Veljavni 
proračun 2021-

1

Rebalans 
proračuna 

2021-1

Kriteriji za nivoje:  

(VP2021_1-
SP2021)

(RSP21_01-
SP2021)

%(RSP21_01,S
P2021)

Občina Vojnik

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1000204 DeSUS 499 499 0 499 499 499 0 0 100,0

1000205 SD 1.205 1.205 0 1.205 1.205 1.205 0 0 100,0

1000208 Nova Slovenija 2.270 2.270 0 2.270 2.270 2.270 0 0 100,0

1000211 SMC 1.406 1.406 0 1.406 1.406 1.406 0 0 100,0

200 NADZORNI ODBOR 2.600 2.162 438 2.600 2.600 2.600 0 0 100,0
200.1 SPLOŠNO 2.600 2.162 438 2.600 2.600 2.600 0 0 100,0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.600 2.162 438 2.600 2.600 2.600 0 0 100,0

2000101 nadomestila članom nadzornega odbora 2.600 2.162 438 2.600 2.600 2.600 0 0 100,0

300 ŽUPAN, PODŽUPAN 75.400 68.141 7.259 77.700 77.700 77.700 0 0 100,0
300.1 SPLOŠNO 75.400 68.141 7.259 77.700 77.700 77.700 0 0 100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 75.400 68.141 7.259 77.700 77.700 77.700 0 0 100,0

3000101 bruto plača župana, potni stroški, 
prehrana, mat.str.

55.000 53.106 1.894 57.200 57.200 57.200 0 0 100,0

3000102 nadomestilo za podžupana 8.400 7.983 417 8.500 8.500 8.500 0 0 100,0

3000103 reprezentanca 9.000 6.680 2.320 9.000 9.000 9.000 0 0 100,0

3000104 materialni stroški (telefon, seminarji, 
ostalo…)

3.000 371 2.629 3.000 3.000 3.000 0 0 100,0

401 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE 
ZADEVE

600.600 463.586 137.014 554.400 554.400 549.500 0 -4.900 99,1

401.1 OBČINSKA UPRAVA 548.500 423.182 125.318 538.800 538.800 512.900 0 -25.900 95,2

06039001 Administracija občinske uprave 548.500 423.182 125.318 538.800 538.800 512.900 0 -25.900 95,2

4010101 bruto plače, potni stroški, prehrana in 
ostalo

416.000 320.678 95.322 429.300 429.300 403.400 0 -25.900 94,0

4010102 notranji revizor 8.000 5.527 2.473 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

4010103 službeno vozilo 25.000 22.030 2.970 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

4010104 Storitve (telefon, Hkom, poštnina, vzdrž. 
računal. in prog. opreme, …)

60.000 41.242 18.758 60.000 60.000 60.000 0 0 100,0

4010105 pisarniški material 9.500 7.989 1.511 9.500 9.500 9.500 0 0 100,0

4010106 ostali materialni stroški (ogrevanje, 
električna e., čiščenje, izobraževanje….)

30.000 25.715 4.285 30.000 30.000 30.000 0 0 100,0
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401.2 VLAGANJA V POSLOVNE PROSTORE 
in NAKUP OPREME

47.500 38.444 9.056 11.000 11.000 32.000 0 21.000 290,9

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

47.500 38.444 9.056 11.000 11.000 32.000 0 21.000 290,9

4010201 računalniška oprema 9.500 7.985 1.515 5.000 5.000 7.000 0 2.000 140,0

4010202 poslovni prostori - vlaganja v občinsko 
stavbo

38.000 30.459 7.541 6.000 6.000 25.000 0 19.000 416,7

401.3 KRAJEVNE SKUPNOSTI 2.300 673 1.627 2.300 2.300 2.300 0 0 100,0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.300 673 1.627 2.300 2.300 2.300 0 0 100,0

4010301 str. poslovanja KS Vojnik 400 225 175 400 400 400 0 0 100,0

4010302 str. poslovanja KS NC 1.000 279 721 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

4010303 str. poslovanja KS Frankolovo 900 169 731 900 900 900 0 0 100,0

401.4 UPRAVNA ENOTA 2.000 1.068 932 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem

2.000 1.068 932 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4010410 materialni stroški upravna enota 2.000 1.068 932 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

401.5 POLICIJSKA PISARNA VOJNIK 300 219 81 300 300 300 0 0 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem

300 219 81 300 300 300 0 0 100,0

4010501 materialni stroški policijska pisarna 300 219 81 300 300 300 0 0 100,0

402 OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 139.800 96.188 43.612 149.200 149.200 155.200 0 6.000 104,0
402.1 SPLOŠNO 139.800 96.188 43.612 149.200 149.200 155.200 0 6.000 104,0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.500 3.943 557 2.500 2.500 2.500 0 0 100,0

4020101 stroški provizij (obračuni po odlokih) in 
ostalo

4.500 3.943 557 2.500 2.500 2.500 0 0 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

11.300 5.245 6.055 14.700 14.700 14.700 0 0 100,0

4020110 obresti od kratkoročnih kreditov 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

4020111 obresti od dolgoročnih kreditov 11.300 5.245 6.055 9.700 9.700 9.700 0 0 100,0
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23029001 Rezerva občine 87.000 87.000 0 82.000 82.000 88.000 0 6.000 107,3

4020120 zakonske rezerve - sklad 87.000 87.000 0 82.000 82.000 88.000 0 6.000 107,3

23039001 Splošna proračunska rezervacija 37.000 0 37.000 50.000 50.000 50.000 0 0 100,0

4020130 tekoča proračunska rezervacija 37.000 0 37.000 50.000 50.000 50.000 0 0 100,0

403 OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI

5.123.482 4.489.380 634.102 3.573.608 3.594.608 4.307.544 21.000 733.936 120,5

403.1 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 712.897 617.867 95.030 720.720 720.720 745.220 0 24.500 103,4

19039001 Osnovno šolstvo 280.997 271.856 9.141 277.520 277.520 334.520 0 57.000 120,5

4030101 materialni stroški 216.300 214.191 2.109 204.000 204.000 231.000 0 27.000 113,2

4030104 vzdrževanje prostora in opreme šol 38.777 35.777 3.000 38.000 38.000 68.000 0 30.000 179,0

4030106 najemnina telovadnica Vojnik 25.920 21.888 4.032 35.520 35.520 35.520 0 0 100,0

19039002 Glasbeno šolstvo 8.400 5.627 2.773 8.700 8.700 8.700 0 0 100,0

4030105 glasbena šola 8.400 5.627 2.773 8.700 8.700 8.700 0 0 100,0

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 423.500 340.384 83.116 434.500 434.500 402.000 0 -32.500 92,5

4030102 prevozi učencev 310.000 235.878 74.122 310.000 310.000 310.000 0 0 100,0

4030103 dodatni program 113.500 104.507 8.993 124.500 124.500 92.000 0 -32.500 73,9

403.2 VZGOJNO VARSTVENI ZAVODI 1.352.000 1.298.073 53.927 1.381.000 1.381.000 1.381.000 0 0 100,0

19029001 Vrtci 1.352.000 1.298.073 53.927 1.381.000 1.381.000 1.381.000 0 0 100,0

4030201 Vrtec Mavrica Vojnik - tekoči odhodki 950.000 910.707 39.293 969.000 969.000 969.000 0 0 100,0

4030202 Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko 
vzdrževanje

12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 0 0 100,0

4030210 plačila deleža ekonomske cene v drugih 
vrtcih

390.000 375.366 14.634 400.000 400.000 400.000 0 0 100,0

403.3 SOCIALA 599.500 568.711 30.789 589.500 589.500 652.900 0 63.400 110,8

20029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000 11.745 2.255 12.000 12.000 14.300 0 2.300 119,2

4030301 obdaritev novorojenčkov 14.000 11.745 2.255 12.000 12.000 14.300 0 2.300 119,2

20049002 Socialno varstvo invalidov 22.000 20.835 1.165 22.000 22.000 22.000 0 0 100,0

4030320 družinski pomočnik 22.000 20.835 1.165 22.000 22.000 22.000 0 0 100,0
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20049003 Socialno varstvo starih 473.000 461.404 11.596 465.000 465.000 519.000 0 54.000 111,6

4030330 pomoč na domu 141.000 140.499 501 125.000 125.000 175.000 0 50.000 140,0

4030332 socialni zavodi (domska oskrba) 332.000 320.905 11.095 340.000 340.000 340.000 0 0 100,0

4030333 prostor Društva upokojencev Vojnik 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000 ---

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 60.700 50.656 10.044 60.700 60.700 65.700 0 5.000 108,2

4030340 subvencije stanarin 43.000 41.909 1.091 43.000 43.000 48.000 0 5.000 111,6

4030341 pogrebni stroški 6.000 927 5.073 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

4030352 sociala ostalo 11.700 7.820 3.880 11.700 11.700 11.700 0 0 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 29.800 24.071 5.729 29.800 29.800 31.900 0 2.100 107,1

4030342 socialni transferji 6.800 4.268 2.532 6.800 6.800 6.800 0 0 100,0

4030350 druge socialne institucije 9.000 7.901 1.099 9.000 9.000 9.000 0 0 100,0

4030351 socialna društva 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 100,0

4030353 šolski sklad 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0 100,0

4030354 občina po meri invalidov 1.500 229 1.271 1.500 1.500 3.600 0 2.100 240,0

4030355 medgeneracijsko sodelovanje (CPU), 
socialno podjetništvo

1.000 172 828 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

403.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO 105.850 103.270 2.580 91.850 91.850 101.850 0 10.000 110,9

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in 
aktivnosti promocije zdravja

1.850 0 1.850 1.850 1.850 1.850 0 0 100,0

4030401 zdravstvo ostalo 1.850 0 1.850 1.850 1.850 1.850 0 0 100,0

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 85.000 84.667 333 80.000 80.000 80.000 0 0 100,0

4030410 zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov 85.000 84.667 333 80.000 80.000 80.000 0 0 100,0

17079002 Mrliško ogledna služba 19.000 18.603 397 10.000 10.000 20.000 0 10.000 200,0

4030420 mrliško ogledna služba 19.000 18.603 397 10.000 10.000 20.000 0 10.000 200,0

403.5 KULTURA 171.100 151.685 19.415 174.400 195.400 210.400 21.000 36.000 120,6

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.000 1.999 1 2.000 23.000 27.000 21.000 25.000 ---

4030501 Varstvo naravne in kulturne dediščine - 
ostalo

2.000 1.999 1 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4030503 obnova kult. zašč.stavb 0 0 0 0 21.000 25.000 21.000 25.000 ---
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo 91.000 85.752 5.248 91.000 91.000 91.000 0 0 100,0

4030510 poslovanje knjižnica - dotacija (OKC) 57.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000 0 0 100,0

4030511 knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC) 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 0 0 100,0

4030512 materialni stroški knjižnice 14.000 8.825 5.175 14.000 14.000 14.000 0 0 100,0

4030513 investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC, 
enota Vojnik)

2.000 1.927 73 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

18039002 Umetniški programi 26.000 17.751 8.249 26.000 26.000 26.000 0 0 100,0

4030520 prireditve in ostalo 20.000 13.249 6.751 20.000 20.000 20.000 0 0 100,0

4030521 programi ostalih društev 6.000 4.502 1.498 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 38.800 34.700 4.100 37.200 37.200 37.200 0 0 100,0

4030530 Sklad za kulturne dejavnosti Celje 1.800 900 900 1.800 1.800 1.800 0 0 100,0

4030531 dotacije za ljubiteljsko kulturo 37.000 33.800 3.200 35.400 35.400 35.400 0 0 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 13.300 11.483 1.817 18.200 18.200 29.200 0 11.000 160,4

4030550 vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD 
Vojnik (inv. vzdrževanje)

10.000 9.950 50 3.000 3.000 14.000 0 11.000 466,7

4030551 vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova 
Cerkev

1.200 780 420 2.500 2.500 2.500 0 0 100,0

4030552 vzdrževanje dvorane - Frankolovo 100 0 100 700 700 700 0 0 100,0

4030553 vzdrževanje paviljona Frankolovo 2.000 753 1.247 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4030554 sofinanciranje uporabe šotora 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 100,0

403.6 ŠPORT 104.500 85.074 19.426 115.800 115.800 115.800 0 0 100,0

18059001 Programi športa 100.500 84.074 16.426 109.800 109.800 109.800 0 0 100,0

4030605 ostalo (športna zveza) 500 0 500 500 500 500 0 0 100,0

4030607 financiranje najemnine za telovadnico 32.700 21.627 11.073 42.000 42.000 42.000 0 0 100,0

4030609 vzdrževanje igrišč 6.000 4.276 1.724 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

4030615 nagrada za športne dosežke 2.000 480 1.520 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4030617 športni programi društev, klubov, šol in 
vrtcev (razpis)

59.300 57.691 1.609 59.300 59.300 59.300 0 0 100,0

18059002 Programi za mladino 4.000 1.000 3.000 6.000 6.000 6.000 0 0 100,0

4030620 programi za mlade (javno delo in drugo) 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0
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4030621 "Rad te imam Vojnik" (RTIV) 4.000 1.000 3.000 4.000 4.000 4.000 0 0 100,0

403.7 IZOBRAŽEVANJE 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 100,0

19069004 Študijske pomoči 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 100,0

4030710 pomoč študentom pri izvajanju dodatnih 
študijskih programov

1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 100,0

403.8 REGIJSKO VISOKOŠOLSKO 
SREDIŠČE

2.680 2.680 0 2.680 2.680 2.680 0 0 100,0

19049002 Visokošolsko izobraževanje 2.680 2.680 0 2.680 2.680 2.680 0 0 100,0

4030801 Regijsko visokošolsko središče 2.680 2.680 0 2.680 2.680 2.680 0 0 100,0

403.9 INVESTICIJE 2.073.455 1.662.019 411.436 496.158 496.158 1.096.194 0 600.036 220,9

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

4030905 investicija Zdravstvena postaja Vojnik 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

18059001 Programi športa 38.376 16.662 21.714 25.000 25.000 77.343 0 52.343 309,4

4030930 investicije in investicijsko vzdrževanje 
športnih objektov

18.600 8.603 9.997 7.000 7.000 42.567 0 35.567 608,1

4030931 investicije - igrišča Vojnik 10.000 0 10.000 10.000 10.000 25.000 0 15.000 250,0

4030935 Planinski dom Vojnik 1.776 1.776 0 0 0 1.776 0 1.776 ---

4030936 investicije in vzdrževanje skakalnega 
centra

8.000 6.283 1.717 8.000 8.000 8.000 0 0 100,0

19029001 Vrtci 1.944.079 1.607.171 336.908 470.158 470.158 987.851 0 517.693 210,1

4030951 investicija Vrtec Frankolovo 1.944.079 1.607.171 336.908 470.158 470.158 987.851 0 517.693 210,1

19039001 Osnovno šolstvo 90.000 38.186 51.814 0 0 30.000 0 30.000 ---

4030961 investicija OŠ Frankolovo 90.000 38.186 51.814 0 0 30.000 0 30.000 ---

404 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 3.162.858 1.860.450 1.302.408 2.624.981 2.624.981 5.357.052 0 2.732.071 204,1
404.1 SKUPNA KOMUNALNA RABA 610.290 447.464 162.826 612.140 612.140 641.290 0 29.150 104,8

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest

443.500 324.061 119.439 431.000 431.000 454.000 0 23.000 105,3

4040101 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS 
Vojnik

68.000 60.142 7.858 60.000 60.000 68.000 0 8.000 113,3

4040102 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS 
Nova Cerkev

45.000 36.919 8.081 45.000 45.000 53.000 0 8.000 117,8
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4040103 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS 
Frankolovo

43.500 41.771 1.729 40.000 40.000 42.000 0 2.000 105,0

4040108 zimska služba - KS Vojnik 50.000 22.526 27.474 50.000 50.000 50.000 0 0 100,0

4040109 zimska služba - KS Nova Cerkev 44.000 9.106 34.894 44.000 44.000 44.000 0 0 100,0

4040110 zimska služba - KS Frankolovo 42.000 14.519 27.481 43.000 43.000 43.000 0 0 100,0

4040111 oprema (odboj. ograje ipd.) 9.000 5.386 3.614 9.000 9.000 9.000 0 0 100,0

4040112 mostovi 10.000 2.452 7.548 7.000 7.000 12.000 0 5.000 171,4

4040117 vzdrževanje lokalnih cest 132.000 131.238 762 133.000 133.000 133.000 0 0 100,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 15.000 11.647 3.353 28.000 28.000 28.000 0 0 100,0

4040120 prometna signalizacija 15.000 11.647 3.353 28.000 28.000 28.000 0 0 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 50.000 37.620 12.380 50.000 50.000 50.000 0 0 100,0

4040130 javna razsvetljava 50.000 37.620 12.380 50.000 50.000 50.000 0 0 100,0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.000 77 4.923 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

4040140 odvoz kosovnih odpadkov 5.000 77 4.923 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 14.000 2.048 11.952 19.000 19.000 19.000 0 0 100,0

4040150 vzdrževanje kanalizacij (deratizacija) 4.000 2.048 1.952 4.000 4.000 4.000 0 0 100,0

4040151 razpis  za sofinanciranje "male čistilne 
naprave"

10.000 0 10.000 15.000 15.000 15.000 0 0 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna 
dejavnost

26.790 23.551 3.239 23.140 23.140 29.290 0 6.150 126,6

4040171 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 
Vojnik

21.910 20.813 1.097 19.140 19.140 22.320 0 3.180 116,6

4040172 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 
Nova Cerkev

3.320 1.238 2.082 3.000 3.000 5.380 0 2.380 179,3

4040173 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 
Frankolovo, Črešnjice

1.560 1.500 60 1.000 1.000 1.590 0 590 159,0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 56.000 48.460 7.540 56.000 56.000 56.000 0 0 100,0

4040190 urejanje kraja - Vojnik 24.200 18.962 5.238 25.000 25.000 25.000 0 0 100,0

4040191 urejanje kraja - Nova Cerkev 17.000 14.946 2.054 17.000 17.000 17.000 0 0 100,0

4040192 urejanje kraja - Frankolovo 14.800 14.553 247 14.000 14.000 14.000 0 0 100,0
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404.2 INVESTICIJSKA VLAGANJA 2.552.568 1.412.986 1.139.582 2.012.841 2.012.841 4.715.762 0 2.702.921 234,3

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest

897.402 562.917 334.485 470.000 470.000 1.729.262 0 1.259.262 367,9

4040201 načrti in študije - ceste, pločniki 25.000 6.097 18.903 25.000 25.000 20.000 0 -5.000 80,0

4040202 asfaltiranje cest 190.000 168.557 21.443 80.000 80.000 400.000 0 320.000 500,0

40402021 rekonstrukcija asfaltnih cest 435.402 310.296 125.106 220.000 220.000 552.000 0 332.000 250,9

4040207 mostovi Vojnik 27.000 11.590 15.410 0 0 260.262 0 260.262 ---

4040208 mostovi Nova Cerkev 48.000 46.959 1.041 0 0 56.000 0 56.000 ---

4040214 kolesarske poti in pločniki (Vojnik, 
Socka, Frankolovo)

172.000 19.418 152.582 145.000 145.000 441.000 0 296.000 304,1

13029003 Urejanje cestnega prometa 5.700 5.637 63 0 0 46.000 0 46.000 ---

4040211 avtobusne postaje -  KS Vojnik 0 0 0 0 0 6.000 0 6.000 ---

4040213 avtobusne postaje - KS Nova Cerkev 5.700 5.637 63 0 0 40.000 0 40.000 ---

13029004 Cestna razsvetljava 30.500 20.559 9.941 6.000 6.000 16.000 0 10.000 266,7

4040220 izgradnja javne razsvetljave 30.500 20.559 9.941 6.000 6.000 16.000 0 10.000 266,7

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 66.168 36.724 29.444 27.064 27.064 53.314 0 26.250 197,0

4040233 obnovitvene investicije stara 
infrastruktura (najemnina Simbio)

48.744 23.973 24.771 14.000 14.000 38.195 0 24.195 272,8

4040234 obnovitvene investicije nova (RCERO) 
infrastruktura (najemnina Simbio)

17.424 12.751 4.673 13.064 13.064 15.119 0 2.055 115,7

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 350.835 226.670 124.166 1.051.770 1.051.770 1.742.745 0 690.975 165,7

4040152 obnovitvene investicije kanalizacij in ČN 
iz amortizacije (najemnina VO-KA)

180.000 179.595 405 305.956 305.956 240.000 0 -65.956 78,4

4040239 okoljska dajatev namenjena izgradnji 
kanalizacije

0 0 0 0 0 283.297 0 283.297 ---

4040240 načrti in študije - kanalizacija 10.000 5.428 4.572 10.000 10.000 10.000 0 0 100,0

4040242 izgradnja kanalizacije Vojnik (Arclin, Pot 
v Lešje, Konjsko)

986 986 0 479.814 479.814 512.148 0 32.333 106,7

4040244 izgradnja kanalizacije Vojnik (Gmajna) 5.000 0 5.000 54.000 54.000 286.000 0 232.000 529,6

4040246 izgradnja kanalizacije Višnja vas 6.000 0 6.000 60.000 60.000 20.000 0 -40.000 33,3
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4040248 Izgradnja kanalizacije Nova Cerkev 
(vezava na čistilno nap. NC)

50.000 7.854 42.146 120.000 120.000 250.000 0 130.000 208,3

4040249 izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje) 61.000 0 61.000 1.000 1.000 62.000 0 61.000 ---

4040255 izgradnja infrastrukture - izven urejenih 
območij - kanalizacija

2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4040266 izgradnja čistilne naprave in kanalizacije 
Frankolovo

20.850 20.838 13 0 0 60.000 0 60.000 ---

4040268 urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in 
drugo..)

15.000 11.970 3.030 19.000 19.000 17.300 0 -1.699 91,1

16039001 Oskrba z vodo 1.191.963 560.479 631.484 453.007 453.007 1.113.441 0 660.434 245,8

4040163 obnovitvene investicije vodovodov iz 
amortizacije (najemnina VO-KA)

687.963 198.250 489.713 252.007 252.007 812.441 0 560.434 322,4

4040270 načrti in študije - vodovodi 2.000 531 1.469 5.000 5.000 15.000 0 10.000 300,0

4040273 izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli 
Potok)

208.000 207.851 149 0 0 0 0 0 ---

4040277 izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev 
(Trnovlje)

160.000 70.170 89.830 110.000 110.000 200.000 0 90.000 181,8

4040278 izgradnja vodovoda Frankolovo (Rove) 21.000 17.214 3.786 0 0 0 0 0 ---

4040283 izgradnja vodovoda Brdce 75.000 63.647 11.353 0 0 0 0 0 ---

4040286 izgradnja infrastrukture - izven urejenih 
območij - vodovod

2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4040289 izgradnja vodovoda Hrastnik 36.000 2.816 33.184 84.000 84.000 84.000 0 0 100,0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 10.000 0 10.000 5.000 5.000 15.000 0 10.000 300,0

4040296 investicije v urejanje krajev v KS Vojnik 
(trg Vojnik)

10.000 0 10.000 5.000 5.000 15.000 0 10.000 300,0

405 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE 
PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

83.000 28.708 54.292 83.000 83.000 136.000 0 53.000 163,9

405.1 SPLOŠNO 83.000 28.708 54.292 83.000 83.000 136.000 0 53.000 163,9

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 ---

4050148 digitalne rešitve pametnega mesta 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 ---

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 10.000 8.456 1.544 9.000 9.000 9.000 0 0 100,0

4050101 zavetišče za živali 10.000 8.456 1.544 9.000 9.000 9.000 0 0 100,0
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15019001 Regulatorni okvir, splošna 
administracija in oblikovanje politike

1.000 73 927 4.000 4.000 4.000 0 0 100,0

4050146 projekti varstva okolja (ener. Izkaz., 
DEM, mobilna polnilna enota)

1.000 73 927 4.000 4.000 4.000 0 0 100,0

16029001 Urejanje in nadzor na področju 
geodetskih evidenc

13.000 12.594 406 13.000 13.000 16.000 0 3.000 123,1

4050120 GIC 11.000 10.618 382 11.000 11.000 14.000 0 3.000 127,3

4050121 prostorski informacijski sistem občin 2.000 1.976 24 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

16029003 Prostorsko načrtovanje 51.000 4.270 46.730 52.000 52.000 52.000 0 0 100,0

4050140 geodetske storitve (posnetki, vpis v 
kataster,izdelava načrta)

1.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4050141 občinski prostorski načrt 20.000 4.270 15.730 20.000 20.000 20.000 0 0 100,0

4050144 obč. podrobni prost. načrt (Konjsko, 
Višnja vas)

30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 100,0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 8.000 3.314 4.686 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

4050150 cenitve in ostalo (program opremljanja, 
množično vrednotenje)

8.000 3.314 4.686 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

406 OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO 
PREMOŽENJE

366.866 347.653 19.213 197.500 197.500 347.500 0 150.000 176,0

406.1 KS VOJNIK 277.000 265.021 11.979 42.000 42.000 162.000 0 120.000 385,7

04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem

237.000 235.195 1.805 2.000 2.000 102.000 0 100.000 ---

4060101 vzdrževanje poslovnih prostorov KS 
Vojnik

2.000 195 1.805 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4060153 nakup poslovnih prostorov KS Vojnik 
(Skvoš)

235.000 235.000 0 0 0 100.000 0 100.000 ---

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 40.000 29.825 10.175 40.000 40.000 60.000 0 20.000 150,0

4060150 vzdrževanje stanovanj KS Vojnik 40.000 29.825 10.175 40.000 40.000 40.000 0 0 100,0

4060152 nakup oz. ureditev stanovanj KS Vojnik 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 ---
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406.2 KS NOVA CERKEV 4.866 2.818 2.048 2.500 2.500 2.500 0 0 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem

500 27 473 500 500 500 0 0 100,0

4060201 vzdrževanje poslovnih prostorov KS 
Nova Cerkev

500 27 473 500 500 500 0 0 100,0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.366 2.791 1.575 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4060220 vzdrževanje stanovanj KS Nova Cerkev 2.000 425 1.575 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

4060221 poslovno stanovanjska stavba Nova 
Cerkev 22

2.366 2.366 0 0 0 0 0 0 ---

406.3 KS FRANKOLOVO 4.000 1.311 2.689 2.000 2.000 2.000 0 0 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem

2.500 1.108 1.392 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

4060301 vzdrževanje poslovnih prostorov KS 
Frankolovo

2.500 1.108 1.392 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.500 202 1.298 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

4060320 vzdrževanje stanovanj KS Frankolovo 1.500 202 1.298 1.000 1.000 1.000 0 0 100,0

406.4 OSTALO 81.000 78.504 2.496 151.000 151.000 181.000 0 30.000 119,9

04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem

11.000 9.489 1.511 11.000 11.000 11.000 0 0 100,0

4060401 storitve upravnika neprofitnih stanovanj 11.000 9.489 1.511 11.000 11.000 11.000 0 0 100,0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 100,0

4060412 rezervni sklad neprofitnih stanovanj 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 100,0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 27.000 26.545 455 50.000 50.000 50.000 0 0 100,0

4060430 ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo) 27.000 26.545 455 50.000 50.000 50.000 0 0 100,0

16069002 Nakup zemljišč 23.000 22.470 530 70.000 70.000 100.000 0 30.000 142,9

4060441 nakup zemljišč 23.000 22.470 530 70.000 70.000 100.000 0 30.000 142,9
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407 OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA 
VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ

270.561 257.450 13.112 132.900 132.900 130.025 0 -2.875 97,8

407.1 POŽARNA VARNOST 73.511 72.814 697 68.400 68.400 71.601 0 3.201 104,7

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje 
in pomoč

73.511 72.814 697 68.400 68.400 71.601 0 3.201 104,7

4070101 Gasilska zveza 21.600 21.600 0 21.600 21.600 21.600 0 0 100,0

4070103 dotacija PGD Vojnik 13.087 13.087 0 11.757 11.757 14.267 0 2.510 121,4

4070104 dotacija PGD Nova Cerkev 11.355 11.355 0 10.201 10.201 9.969 0 -232 97,7

4070105 dotacija PGD Frankolovo 11.124 11.124 0 9.994 9.994 9.661 0 -333 96,7

4070106 dotacija PGD Socka 8.039 8.039 0 7.221 7.221 6.967 0 -254 96,5

4070107 dotacija PGD Lemberg 5.594 5.594 0 5.027 5.027 5.337 0 310 106,2

4070111 refundacija plač gasilci 1.700 1.004 696 1.700 1.700 1.700 0 0 100,0

4070112 zavarovanje gasilcev 1.011 1.011 0 900 900 1.100 0 200 122,2

4070223 gasilstvo ostalo  (obletnice, posebni 
dogodki)

0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 ---

407.2 INVESTICIJE V DRUŠTVIH 155.500 155.500 0 51.000 51.000 29.924 0 -21.076 58,7

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje 
in pomoč

155.500 155.500 0 51.000 51.000 29.924 0 -21.076 58,7

4070203 gasilski dom Frankolovo 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 ---

4070207 gasilski dom Socka 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 ---

4070210 nakup avta PGD Vojnik 148.000 148.000 0 46.000 46.000 19.924 0 -26.076 43,3

4070220 oprema - gasilska društva 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

407.3 CIVILNA ZAŠČITA 41.550 29.135 12.415 13.500 13.500 28.500 0 15.000 211,1

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, 
reševanje in pomoč

41.550 29.135 12.415 13.500 13.500 28.500 0 15.000 211,1

4070301 tekoči odhodki civilna zaščita 10.000 5.356 4.644 10.000 10.000 10.000 0 0 100,0

4070302 investicijski odhodki (oprema) civilna 
zaščita

3.000 2.944 56 3.000 3.000 3.000 0 0 100,0

4070303 refundacija plač civilna zaščita 500 166 334 500 500 500 0 0 100,0
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4070305 Ukrepi CZ ob izrednih dogodkih 
(koronavirus)

28.050 20.669 7.381 0 0 15.000 0 15.000 ---

408 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 73.460 72.645 815 72.100 72.100 78.950 0 6.850 109,5
408.1 SPLOŠNO 73.460 72.645 815 72.100 72.100 78.950 0 6.850 109,5

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.200 5.133 67 5.200 5.200 5.200 0 0 100,0

4080103 razvojni program podeželja - LAS 5.200 5.133 67 5.200 5.200 5.200 0 0 100,0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij

63.000 62.462 538 63.000 63.000 67.000 0 4.000 106,4

4080101 razvoj 63.000 62.462 538 63.000 63.000 67.000 0 4.000 106,4

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 5.260 5.050 210 3.900 3.900 6.750 0 2.850 173,1

4080130 gozdne ceste 3.500 3.450 50 3.000 3.000 5.700 0 2.700 190,0

4080131 koncesijska dajatev lovstvo 1.760 1.600 160 900 900 1.050 0 150 116,7

409 OBČINSKA UPRAVA - 
GOSPODARSTVO S TURIZMOM

108.950 96.283 12.667 93.250 93.250 141.945 0 48.695 152,2

409.1 SPLOŠNO 108.950 96.283 12.667 93.250 93.250 141.945 0 48.695 152,2

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 19.250 13.369 5.881 14.650 14.650 60.945 0 46.295 416,0

4090101 RASR Celje, razvoj 5.500 5.359 141 5.500 5.500 5.500 0 0 100,0

4090106 Območno razvojno partnerstvo "Osrednje 
celjsko"

3.650 3.496 154 3.650 3.650 3.650 0 0 100,0

4090107 Regionalna destinacijska (RD) 
organizacija Celje

500 0 500 500 500 100 0 -400 20,0

4090130 projekti razvoj podeželja LAS 9.600 4.514 5.086 5.000 5.000 51.695 0 46.695 ---

14029001 Spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva

41.500 40.000 1.500 30.000 30.000 30.000 0 0 100,0

4090102 subvencije v gospodarstvu 41.500 40.000 1.500 30.000 30.000 30.000 0 0 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva

45.200 41.415 3.785 45.600 45.600 48.000 0 2.400 105,3

4090121 turistična in gospodarska signalizacija 3.017 3.017 0 3.000 3.000 3.000 0 0 100,0

4090122 turistična društva, zavodi 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 0 0 100,0

4090123 promocija turizma (ostalo) 8.983 5.719 3.264 7.000 7.000 7.400 0 400 105,7

4090124 e-točka 500 0 500 500 500 2.500 0 2.000 500,0
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4090129 Božični Vojnik 20.700 20.678 22 0 0 0 0 0 ---

4090131 Promocijski turistični dogodki 0 0 0 23.100 23.100 23.100 0 0 100,0

19069003 Štipendije 3.000 1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 0 0 100,0

4090108 štipendiranje 3.000 1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 0 0 100,0

410 OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR 361.500 307.011 54.489 103.000 103.000 206.000 0 103.000 200,0
410.1 KOMUNALA 361.500 307.011 54.489 103.000 103.000 206.000 0 103.000 200,0

23029002 Posebni programi pomoči v primerih 
nesreč

361.500 307.011 54.489 103.000 103.000 206.000 0 103.000 200,0

4100101 prevozi vode 6.500 6.267 233 3.000 3.000 6.000 0 3.000 200,0

4100110 elementar (sanacija po neurju…) 355.000 300.744 54.256 100.000 100.000 200.000 0 100.000 200,0

520 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 652.415 600.620 51.795 671.740 671.740 691.440 0 19.700 102,9
520.1 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO 

NADZORSTVO
159.503 153.279 6.224 163.951 163.951 173.181 0 9.230 105,6

06039001 Administracija občinske uprave 156.243 150.550 5.693 154.201 154.201 161.431 0 7.230 104,7

5200101 plače - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 135.300 133.076 2.224 132.700 132.700 140.000 0 7.300 105,5

5200102 materialni stroški in ostalo - obč. 
inšpekcijsko nadzorstvo

20.943 17.474 3.469 21.501 21.501 21.431 0 -70 99,7

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

3.260 2.729 531 9.750 9.750 11.750 0 2.000 120,5

5200110 oprema in inv. stroški - obč. inšpekcijsko 
nadzorstvo

3.260 2.729 531 9.750 9.750 11.750 0 2.000 120,5

520.2 OBČINSKO REDARSTVO 152.350 129.237 23.113 152.085 152.085 149.185 0 -2.900 98,1

06039001 Administracija občinske uprave 135.080 111.985 23.095 152.085 152.085 147.785 0 -4.300 97,2

5200201 plače - občinsko redarstvo 85.800 73.881 11.919 102.600 102.600 99.400 0 -3.200 96,9

5200202 materialni stroški in ostalo - občinsko 
redarstvo

49.280 38.104 11.176 49.485 49.485 48.385 0 -1.100 97,8

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

17.270 17.252 18 0 0 1.400 0 1.400 ---

5200210 oprema in inv. stroški - občinsko redarstvo 17.270 17.252 18 0 0 1.400 0 1.400 ---
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Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP
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Občina Vojnik

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

520.3 UREJANJE PROMETA 43.063 35.167 7.895 42.654 42.654 48.424 0 5.770 113,5

06039001 Administracija občinske uprave 39.233 32.473 6.759 37.404 37.404 41.674 0 4.270 111,4

5200301 plače - urejanje prometa 32.400 28.120 4.280 30.400 30.400 34.700 0 4.300 114,1

5200302 materialni stroški in ostalo - urejanje 
prometa

6.833 4.353 2.479 7.004 7.004 6.974 0 -30 99,6

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

3.830 2.694 1.136 5.250 5.250 6.750 0 1.500 128,6

5200310 oprema in inv. stroški - urejanje prometa 3.830 2.694 1.136 5.250 5.250 6.750 0 1.500 128,6

520.4 PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO 210.000 199.761 10.239 214.800 214.800 220.200 0 5.400 102,5

06039001 Administracija občinske uprave 207.500 197.374 10.126 212.700 212.700 217.200 0 4.500 102,1

5200401 plače - proračunsko računovodstvo 182.800 175.857 6.943 188.600 188.600 191.200 0 2.600 101,4

5200402 materialni stroški in ostalo - proračunsko 
računovodstvo

24.700 21.517 3.183 24.100 24.100 26.000 0 1.900 107,9

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

2.500 2.387 113 2.100 2.100 3.000 0 900 142,9

5200410 oprema in inv. stroški - proračunsko 
računovodstvo

2.500 2.387 113 2.100 2.100 3.000 0 900 142,9

520.5 VARSTVO OKOLJA 87.500 83.177 4.323 98.250 98.250 100.450 0 2.200 102,2

06039001 Administracija občinske uprave 87.500 83.177 4.323 98.250 98.250 98.950 0 700 100,7

5200501 plače - varstvo okolja 83.400 80.656 2.744 93.100 93.100 93.800 0 700 100,8

5200502 materialni stroški in ostalo - varstvo okolja 4.100 2.521 1.579 5.150 5.150 5.150 0 0 100,0

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

0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 ---

5200510 oprema in inv. stroški - varstvo okolja 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 ---

600 REŽIJSKI OBRAT 189.500 166.075 23.425 193.100 193.100 215.100 0 22.000 111,4
600.1 STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA 189.500 166.075 23.425 193.100 193.100 215.100 0 22.000 111,4

06039001 Administracija občinske uprave 189.500 166.075 23.425 193.100 193.100 215.100 0 22.000 111,4

6000101 plače ter ostali prejemki in stroški dela 
RO komunala

147.500 128.547 18.953 163.100 163.100 173.100 0 10.000 106,1
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6000102 stroški in oprema RO komunala 42.000 37.528 4.472 30.000 30.000 42.000 0 12.000 140,0

610 UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN 
KULTURNE INFRASTRUKTURE

82.541 69.479 13.062 84.642 84.642 91.077 0 6.434 107,6

610.1 STROŠKI UPRAVLJANJA ŠPORTNE 
IN KULTURNE INFRASTRUKTURE

82.541 69.479 13.062 84.642 84.642 91.077 0 6.434 107,6

18039005 Drugi programi v kulturi 8.885 6.760 2.124 9.292 9.292 9.092 0 -200 97,9

6100104 materialni stroški KD Vojnik 8.885 6.760 2.124 9.292 9.292 9.092 0 -200 97,9

18059001 Programi športa 73.656 62.719 10.937 75.350 75.350 81.985 0 6.634 108,8

6100101 plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI 30.000 26.467 3.533 30.900 30.900 32.600 0 1.700 105,5

6100102 materialni stroški telovadnice Vojnik 42.531 35.947 6.584 42.811 42.811 40.626 0 -2.185 94,9

6100103 oprema telovadnice Vojnik 1.125 305 820 1.639 1.639 2.459 0 820 150,0

6100105 materialni stroški Skvoš Vojnik 0 0 0 0 0 6.300 0 6.300 ---

701 KS VOJNIK 24.605 16.576 8.029 22.600 22.600 30.100 0 7.500 133,2
701.1 OBČINSKE DOTACIJE KS 24.605 16.576 8.029 22.600 22.600 30.100 0 7.500 133,2

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.410 245 2.165 2.410 2.410 2.910 0 500 120,8

7010101 krajevni praznik KS Vojnik 2.410 245 2.165 2.410 2.410 2.910 0 500 120,8

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.195 3.174 21 1.190 1.190 1.190 0 0 100,0

7010110 stroški poslovanja KS Vojnik 3.195 3.174 21 1.190 1.190 1.190 0 0 100,0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest

17.000 13.157 3.843 17.000 17.000 23.000 0 6.000 135,3

7010121 vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik 17.000 13.157 3.843 17.000 17.000 23.000 0 6.000 135,3

18039002 Umetniški programi 2.000 0 2.000 2.000 2.000 3.000 0 1.000 150,0

7010140 "znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. 
Henn, I. Šopar, F. Goričan)

2.000 0 2.000 2.000 2.000 3.000 0 1.000 150,0

702 KS NOVA CERKEV 32.293 25.763 6.530 25.800 25.800 28.800 0 3.000 111,6
702.1 OBČINSKE DOTACIJE KS 32.293 25.763 6.530 25.800 25.800 28.800 0 3.000 111,6

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.700 122 1.578 1.700 1.700 2.200 0 500 129,4

7020101 krajevni praznik KS Nova Cerkev 1.700 122 1.578 1.700 1.700 2.200 0 500 129,4

06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.993 4.679 3.314 8.000 8.000 8.000 0 0 100,0

7020110 stroški poslovanja KS Nova Cerkev 7.993 4.679 3.314 8.000 8.000 8.000 0 0 100,0
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest

15.600 14.511 1.089 15.600 15.600 18.100 0 2.500 116,0

7020121 vzdrževanje makadamskih cest KS Nova 
Cerkev

15.600 14.511 1.089 15.600 15.600 18.100 0 2.500 116,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva

6.500 6.450 50 0 0 0 0 0 ---

7020102 pustni karneval 6.500 6.450 50 0 0 0 0 0 ---

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 500 0 500 500 500 500 0 0 100,0

7020140 urejanje kraja (čistilna akcija…) KS Nova 
Cerkev

500 0 500 500 500 500 0 0 100,0

703 KS FRANKOLOVO 31.010 23.524 7.486 31.010 31.010 42.510 0 11.500 137,1
703.1 OBČINSKE DOTACIJE KS 29.000 23.185 5.815 29.000 29.000 40.500 0 11.500 139,7

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.700 200 1.500 1.700 1.700 2.200 0 500 129,4

7030101 krajevni praznik KS Frankolovo 1.700 200 1.500 1.700 1.700 2.200 0 500 129,4

06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.800 4.627 3.173 7.800 7.800 16.800 0 9.000 215,4

7030110 stroški poslovanja KS Frankolovo 7.800 4.627 3.173 7.800 7.800 16.800 0 9.000 215,4

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest

14.000 13.551 449 14.000 14.000 16.000 0 2.000 114,3

7030121 vzdrževanje makadamskih cest KS 
Frankolovo

14.000 13.551 449 14.000 14.000 16.000 0 2.000 114,3

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 500 0 500 500 500 500 0 0 100,0

7030140 urejanje kraja (čistilna akcija…) KS 
Frankolovo

500 0 500 500 500 500 0 0 100,0

18059001 Programi športa 5.000 4.807 193 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

7030130 bazen Frankolovo 5.000 4.807 193 5.000 5.000 5.000 0 0 100,0

703.2 ODHODKI KS (financirani iz lastnih 
prihodkov)

2.010 338 1.672 2.010 2.010 2.010 0 0 100,0

06039001 Administracija občinske uprave 2.010 338 1.672 2.010 2.010 2.010 0 0 100,0

7030201 stroški poslovanja ter ostalo KS 
Frankolovo

2.010 338 1.672 2.010 2.010 2.010 0 0 100,0
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B Račun finančnih terjatev in naložb 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 ---

407 OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA 
VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ

46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 ---

407.2 INVESTICIJE V DRUŠTVIH 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 ---

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje 
in pomoč

46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 ---

4070210 nakup avta PGD Vojnik 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 ---

C Račun financiranja 252.000 250.737 1.263 245.400 245.400 245.400 0 0 100,0

402 OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 252.000 250.737 1.263 245.400 245.400 245.400 0 0 100,0
402.1 SPLOŠNO 252.000 250.737 1.263 245.400 245.400 245.400 0 0 100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

252.000 250.737 1.263 245.400 245.400 245.400 0 0 100,0

4020112 odplačilo dolgoročnih kreditov 252.000 250.737 1.263 245.400 245.400 245.400 0 0 100,0

Čas izpisa: 13.02.2021 14:37:03 Stran 19 od 19Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine VOJNIK za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

100 - OBČINSKI SVET

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

100 OBČINSKI SVET 125.942,8098.731,77131.042,80 105,2132.542,80 6.600,00

52.643,2001 POLITIČNI SISTEM 39.544,1052.643,20 100,052.643,20 0,00

52.643,200101 Politični sistem 39.544,1052.643,20 100,052.643,20 0,00

52.643,2001019001 Dejavnost občinskega sveta 39.544,1052.643,20 100,052.643,20 0,00

16.000,001000101 nadomestila in drugi str. občinskemu svetu 12.716,0616.000,00 100,016.000,00 0,00
1.324,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 885,101.324,00 100,01.324,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 581,92600,00 ---0,00 0,00

200,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00200,00 100,0200,00 0,00

14.476,004029 Drugi operativni odhodki 11.249,0413.876,00 100,014.476,00 0,00

22.000,001000102 nadomestila in drugi str. odborom 17.184,8422.000,00 100,022.000,00 0,00
971,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00971,00 100,0971,00 0,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7,870,00 ---0,00 0,00

150,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00150,00 100,0150,00 0,00

20.879,004029 Drugi operativni odhodki 17.176,9720.879,00 100,020.879,00 0,00

5.000,001000103 oprema, informiranje svetnikov 0,005.000,00 100,05.000,00 0,00
2.600,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,002.600,00 100,02.600,00 0,00

1.400,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.400,00 100,01.400,00 0,00

1.000,004202 Nakup opreme 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

1.065,601000201 SLS 1.065,601.065,60 100,01.065,60 0,00
1.065,604120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.065,601.065,60 100,01.065,60 0,00

3.196,801000202 SDS 3.196,803.196,80 100,03.196,80 0,00
3.196,804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.196,803.196,80 100,03.196,80 0,00
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A. Bilanca odhodkov
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499,201000204 DeSUS 499,20499,20 100,0499,20 0,00
499,204120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 499,20499,20 100,0499,20 0,00

1.204,801000205 SD 1.204,801.204,80 100,01.204,80 0,00
1.204,804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.204,801.204,80 100,01.204,80 0,00

2.270,401000208 Nova Slovenija 2.270,402.270,40 100,02.270,40 0,00
2.270,404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.270,402.270,40 100,02.270,40 0,00

1.406,401000211 SMC 1.406,401.406,40 100,01.406,40 0,00
1.406,404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.406,401.406,40 100,01.406,40 0,00

71.799,6004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

56.134,8073.949,60 102,273.399,60 1.600,00

6.000,000401 Kadrovska uprava 4.754,935.700,00 100,06.000,00 0,00

6.000,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.754,935.700,00 100,06.000,00 0,00

6.000,001000110 občinske nagrade in priznanja 4.754,935.700,00 100,06.000,00 0,00
3.150,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.332,793.750,00 100,03.150,00 0,00

1.850,004021 Posebni material in storitve 1.382,141.550,00 100,01.850,00 0,00

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,00300,00 100,01.000,00 0,00

0,004119 Drugi transferi posameznikom 40,00100,00 ---0,00 0,00

65.799,600403 Druge skupne administrativne službe 51.379,8768.249,60 102,467.399,60 1.600,00

59.799,6004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 47.781,6062.249,60 102,761.399,60 1.600,00

1.500,001000120 celostna podoba občine 550,001.500,00 100,01.500,00 0,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 427,001.000,00 100,01.000,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 123,00200,00 ---0,00 0,00

500,004029 Drugi operativni odhodki 0,00300,00 100,0500,00 0,00
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37.999,601000121 časopis Ogledalo in spletni medij 30.601,6737.999,60 100,037.999,60 0,00
1.395,004004 Sredstva za nadurno delo 757,821.395,00 100,01.395,00 0,00

123,464010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 67,04123,46 100,0123,46 0,00

98,904011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 53,7398,90 100,098,90 0,00

0,844012 Prispevek za zaposlovanje 0,460,84 100,00,84 0,00

1,404013 Prispevek za starševsko varstvo 0,771,40 100,01,40 0,00

17.871,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.171,8317.871,00 100,017.871,00 0,00

2.500,004021 Posebni material in storitve 1.413,562.300,00 100,02.500,00 0,00

6.860,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.982,596.860,00 100,06.860,00 0,00

2.400,004025 Tekoče vzdrževanje 2.359,922.400,00 100,02.400,00 0,00

6.749,004029 Drugi operativni odhodki 6.793,956.949,00 100,06.749,00 0,00

6.500,001000122 uradne objave 3.025,516.500,00 100,06.500,00 0,00
6.220,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.025,516.220,00 100,06.220,00 0,00

100,004021 Posebni material in storitve 0,00100,00 100,0100,00 0,00

180,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00180,00 100,0180,00 0,00

1.000,001000123 internetne strani 575,891.000,00 100,01.000,00 0,00
300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 410,53500,00 100,0300,00 0,00

500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 165,36300,00 100,0500,00 0,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00200,00 100,0200,00 0,00

2.000,001000124 zastave in grbi 2.828,304.200,00 180,03.600,00 1.600,00
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.147,531.150,00 80,01.600,00 -400,00

0,004202 Nakup opreme 1.680,773.050,00 ---2.000,00 2.000,00

10.800,001000160 splošna promocija občine 10.200,2311.050,00 100,010.800,00 0,00
9.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.200,2310.450,00 100,09.300,00 0,00

100,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00100,00 100,0100,00 0,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00200,00 100,0200,00 0,00

900,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 100,0900,00 0,00

300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00300,00 100,0300,00 0,00
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(4) (4)-(3)

Razlika

6.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.598,276.000,00 100,06.000,00 0,00

6.000,001000130 občinski praznik 3.598,276.000,00 100,06.000,00 0,00
4.878,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.240,672.078,00 100,04.878,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 2.357,602.800,00 ---0,00 0,00

762,004029 Drugi operativni odhodki 0,00762,00 100,0762,00 0,00

360,004119 Drugi transferi posameznikom 0,00360,00 100,0360,00 0,00

1.500,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.379,981.450,00 100,01.500,00 0,00

1.500,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni

1.379,981.450,00 100,01.500,00 0,00

1.500,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.379,981.450,00 100,01.500,00 0,00

1.500,001000140 Skupnost občin Slovenije 1.379,981.450,00 100,01.500,00 0,00
1.500,004029 Drugi operativni odhodki 1.379,981.450,00 100,01.500,00 0,00

0,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

1.672,893.000,00 ---5.000,00 5.000,00

0,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.672,893.000,00 ---5.000,00 5.000,00

0,0016029003 Prostorsko načrtovanje 1.672,893.000,00 ---5.000,00 5.000,00

0,001000161 razvojni program občine 1.672,893.000,00 ---5.000,00 5.000,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.263,922.500,00 ---0,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 408,97500,00 ---2.500,00 2.500,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---2.500,00 2.500,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

200 - NADZORNI ODBOR

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

200 NADZORNI ODBOR 2.600,002.162,482.600,00 100,02.600,00 0,00

2.600,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.162,482.600,00 100,02.600,00 0,00

2.600,000203 Fiskalni nadzor 2.162,482.600,00 100,02.600,00 0,00

2.600,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.162,482.600,00 100,02.600,00 0,00

2.600,002000101 nadomestila članom nadzornega odbora 2.162,482.600,00 100,02.600,00 0,00
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 171,36190,00 ---180,00 180,00

200,004024 Izdatki za službena potovanja 0,0010,00 100,0200,00 0,00

2.400,004029 Drugi operativni odhodki 1.991,122.400,00 92,52.220,00 -180,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

300 - ŽUPAN, PODŽUPAN

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

300 ŽUPAN, PODŽUPAN 77.700,0168.141,2875.400,00 100,077.700,01 0,00

77.700,0101 POLITIČNI SISTEM 68.141,2875.400,00 100,077.700,01 0,00

77.700,010101 Politični sistem 68.141,2875.400,00 100,077.700,01 0,00

77.700,0101019003 Dejavnost župana in podžupanov 68.141,2875.400,00 100,077.700,01 0,00

57.200,013000101 bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str. 53.106,3655.000,00 100,057.200,01 0,00
43.698,274000 Plače in dodatki 41.912,8142.017,56 100,043.698,27 0,00

922,104001 Regres za letni dopust 940,58940,58 100,0922,10 0,00

1.397,764002 Povračila in nadomestila 1.219,121.344,00 100,01.397,76 0,00

3.882,024010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.711,593.732,71 100,03.882,02 0,00

3.110,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.973,572.990,39 100,03.110,00 0,00

131,594012 Prispevek za zaposlovanje 125,79126,53 100,0131,59 0,00

43,874013 Prispevek za starševsko varstvo 41,9342,18 100,043,87 0,00

365,294015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 365,10365,10 100,0365,29 0,00

3.459,114024 Izdatki za službena potovanja 1.683,653.250,95 100,03.459,11 0,00

190,004029 Drugi operativni odhodki 132,22190,00 100,0190,00 0,00

8.500,003000102 nadomestilo za podžupana 7.983,368.400,00 100,08.500,00 0,00
400,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00400,00 100,0400,00 0,00

8.100,004029 Drugi operativni odhodki 7.983,368.000,00 100,08.100,00 0,00

9.000,003000103 reprezentanca 6.680,159.000,00 100,09.000,00 0,00
8.019,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.680,158.019,00 100,08.019,00 0,00

10,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0010,00 100,010,00 0,00

765,004029 Drugi operativni odhodki 0,00765,00 100,0765,00 0,00

206,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00206,00 100,0206,00 0,00

3.000,003000104 materialni stroški (telefon, seminarji, ostalo…) 371,413.000,00 100,03.000,00 0,00
665,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00665,00 100,0665,00 0,00

630,004021 Posebni material in storitve 32,32630,00 100,0630,00 0,00

885,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 339,09885,00 100,0885,00 0,00

170,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00170,00 100,0170,00 0,00

50,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,0050,00 100,050,00 0,00

600,004029 Drugi operativni odhodki 0,00600,00 100,0600,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

300 - ŽUPAN, PODŽUPAN

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

401 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 554.400,00463.586,17600.600,01 99,1549.500,00 -4.900,00

2.300,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

1.287,182.300,00 100,02.300,00 0,00

2.300,000403 Druge skupne administrativne službe 1.287,182.300,00 100,02.300,00 0,00

2.300,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.287,182.300,00 100,02.300,00 0,00

2.000,004010410 materialni stroški upravna enota 1.067,962.000,00 100,02.000,00 0,00
850,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 561,90850,00 100,0850,00 0,00

1.150,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 506,061.150,00 100,01.150,00 0,00

300,004010501 materialni stroški policijska pisarna 219,22300,00 100,0300,00 0,00
142,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 124,15142,00 100,0142,00 0,00

158,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 95,07158,00 100,0158,00 0,00

552.100,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 462.298,99598.300,01 99,1547.200,00 -4.900,00

2.300,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 672,962.300,00 100,02.300,00 0,00

2.300,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 672,962.300,00 100,02.300,00 0,00

400,004010301 str. poslovanja KS Vojnik 224,55400,00 100,0400,00 0,00
250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0065,00 100,0250,00 0,00

50,004021 Posebni material in storitve 0,0050,00 100,050,00 0,00

100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 224,55285,00 100,0100,00 0,00

1.000,004010302 str. poslovanja KS NC 279,411.000,00 100,01.000,00 0,00
200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00200,00 100,0200,00 0,00

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

800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 279,41800,00 87,5700,00 -100,00

900,004010303 str. poslovanja KS Frankolovo 169,00900,00 100,0900,00 0,00
290,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00290,00 82,8240,00 -50,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---50,00 50,00

220,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26,07220,00 100,0220,00 0,00

390,004025 Tekoče vzdrževanje 142,93390,00 100,0390,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

549.800,000603 Dejavnost občinske uprave 461.626,03596.000,01 99,1544.900,00 -4.900,00

538.800,0006039001 Administracija občinske uprave 423.181,63548.500,01 95,2512.900,00 -25.900,00

429.300,004010101 bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo 320.677,83416.000,01 94,0403.400,00 -25.900,00
320.633,284000 Plače in dodatki 247.434,41311.294,08 91,5293.406,43 -27.226,85

12.448,294001 Regres za letni dopust 9.456,6612.725,19 102,912.803,00 354,71

22.472,734002 Povračila in nadomestila 11.945,3321.192,15 88,519.888,80 -2.583,93

4.139,154003 Sredstva za delovno uspešnost 3.428,043.979,95 286,711.865,85 7.726,70

3.120,004004 Sredstva za nadurno delo 936,543.000,00 96,23.000,00 -120,00

577,514009 Drugi izdatki zaposlenim 600,33600,51 75,0433,14 -144,37

28.388,334010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.902,5627.371,90 92,626.276,03 -2.112,30

22.742,744011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.851,3921.928,46 92,621.050,54 -1.692,20

305,644012 Prispevek za zaposlovanje 178,38294,40 93,9286,97 -18,67

320,784013 Prispevek za starševsko varstvo 213,76309,30 92,6296,91 -23,87

5.491,764015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.200,505.466,60 97,75.365,68 -126,08

6.359,794024 Izdatki za službena potovanja 1.195,785.537,47 97,96.226,65 -133,14

2.300,004029 Drugi operativni odhodki 1.334,152.300,00 108,72.500,00 200,00

5.000,004010102 notranji revizor 5.526,608.000,00 100,05.000,00 0,00
5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.526,608.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,004010103 službeno vozilo 22.030,4925.000,00 100,05.000,00 0,00
0,004021 Posebni material in storitve 55,0060,00 ---0,00 0,00

5.000,004023 Prevozni stroški in storitve 2.125,494.940,00 100,05.000,00 0,00

0,004201 Nakup prevoznih sredstev 19.850,0020.000,00 ---0,00 0,00

60.000,004010104 Storitve (telefon, Hkom, poštnina, vzdrž. računal. in prog. opreme, …) 41.242,2060.000,00 100,060.000,00 0,00
2.369,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 842,662.369,00 276,56.550,00 4.181,00

2.700,004021 Posebni material in storitve 1.035,592.700,00 100,02.700,00 0,00

15.470,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.570,3215.470,00 93,714.500,00 -970,00

250,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00250,00 100,0250,00 0,00

9.395,004025 Tekoče vzdrževanje 6.527,669.195,00 110,710.400,00 1.005,00

4.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.914,624.200,00 100,04.000,00 0,00

25.816,004029 Drugi operativni odhodki 18.351,3525.816,00 83,721.600,00 -4.216,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

9.500,004010105 pisarniški material 7.989,119.500,00 100,09.500,00 0,00
9.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.989,119.500,00 100,09.500,00 0,00

30.000,004010106 ostali materialni stroški (ogrevanje, električna e., čiščenje, izobraževanje….) 25.715,4030.000,00 100,030.000,00 0,00
14.370,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.400,2414.570,00 100,014.370,00 0,00

1.560,004021 Posebni material in storitve 2.543,113.060,00 100,01.560,00 0,00

6.670,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.107,386.470,00 100,06.670,00 0,00

4.050,004025 Tekoče vzdrževanje 1.994,602.550,00 100,04.050,00 0,00

700,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 201,69700,00 100,0700,00 0,00

2.650,004029 Drugi operativni odhodki 468,382.650,00 100,02.650,00 0,00

11.000,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

38.444,4047.500,00 290,932.000,00 21.000,00

5.000,004010201 računalniška oprema 7.985,499.500,00 140,07.000,00 2.000,00
5.000,004202 Nakup opreme 5.620,847.120,00 100,05.000,00 0,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 2.364,652.380,00 ---2.000,00 2.000,00

6.000,004010202 poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo 30.458,9138.000,00 416,725.000,00 19.000,00
2.000,004202 Nakup opreme 834,851.560,00 400,08.000,00 6.000,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.732,601.740,00 ---0,00 0,00

4.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.628,3632.400,00 410,016.400,00 12.400,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.263,102.300,00 ---600,00 600,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

402 OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 149.200,0096.188,26139.800,00 104,0155.200,00 6.000,00

2.500,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.943,444.500,00 100,02.500,00 0,00

2.500,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.943,444.500,00 100,02.500,00 0,00

2.500,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.943,444.500,00 100,02.500,00 0,00

2.500,004020101 stroški provizij (obračuni po odlokih) in ostalo 3.943,444.500,00 100,02.500,00 0,00
80,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 40,0180,00 100,080,00 0,00

2.420,004029 Drugi operativni odhodki 3.903,434.420,00 100,02.420,00 0,00

14.700,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 5.244,8211.300,00 100,014.700,00 0,00

14.700,002201 Servisiranje javnega dolga 5.244,8211.300,00 100,014.700,00 0,00

14.700,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

5.244,8211.300,00 100,014.700,00 0,00

5.000,004020110 obresti od kratkoročnih kreditov 0,000,00 100,05.000,00 0,00
5.000,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,000,00 100,05.000,00 0,00

9.700,004020111 obresti od dolgoročnih kreditov 5.244,8211.300,00 100,09.700,00 0,00
8.100,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 5.244,829.200,00 100,08.100,00 0,00

1.600,004033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,002.100,00 100,01.600,00 0,00

132.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 87.000,00124.000,00 104,6138.000,00 6.000,00

82.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 87.000,0087.000,00 107,388.000,00 6.000,00

82.000,0023029001 Rezerva občine 87.000,0087.000,00 107,388.000,00 6.000,00

82.000,004020120 zakonske rezerve - sklad 87.000,0087.000,00 107,388.000,00 6.000,00
82.000,004091 Proračunska rezerva 87.000,0087.000,00 107,388.000,00 6.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

50.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,0037.000,00 100,050.000,00 0,00

50.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,0037.000,00 100,050.000,00 0,00

50.000,004020130 tekoča proračunska rezervacija 0,0037.000,00 100,050.000,00 0,00
50.000,004090 Splošna proračunska rezervacija 0,0037.000,00 100,050.000,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

403 OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3.573.608,004.489.379,555.123.482,00 120,54.307.544,48 733.936,48

92.850,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 103.270,34106.850,00 110,8102.850,00 10.000,00

1.000,001702 Primarno zdravstvo 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

1.000,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

1.000,004030905 investicija Zdravstvena postaja Vojnik 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00
1.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

1.850,001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0,001.850,00 100,01.850,00 0,00

1.850,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 0,001.850,00 100,01.850,00 0,00

1.850,004030401 zdravstvo ostalo 0,001.850,00 100,01.850,00 0,00
1.850,004119 Drugi transferi posameznikom 0,001.850,00 100,01.850,00 0,00

90.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 103.270,34104.000,00 111,1100.000,00 10.000,00

80.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 84.667,0385.000,00 100,080.000,00 0,00

80.000,004030410 zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov 84.667,0385.000,00 100,080.000,00 0,00
80.000,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 84.667,0385.000,00 100,080.000,00 0,00

10.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 18.603,3119.000,00 200,020.000,00 10.000,00

10.000,004030420 mrliško ogledna služba 18.603,3119.000,00 200,020.000,00 10.000,00
9.000,004119 Drugi transferi posameznikom 18.603,3118.700,00 211,119.000,00 10.000,00

1.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00300,00 100,01.000,00 0,00
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315.200,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 253.421,00313.976,00 128,0403.543,00 88.343,00

2.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.999,482.000,00 ---27.000,00 25.000,00

2.000,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 1.999,482.000,00 ---27.000,00 25.000,00

2.000,004030501 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostalo 1.999,482.000,00 100,02.000,00 0,00
1.150,004025 Tekoče vzdrževanje 129,48130,00 100,01.150,00 0,00

500,004119 Drugi transferi posameznikom 1.870,001.870,00 100,0500,00 0,00

350,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,0350,00 0,00

0,004030503 obnova kult. zašč.stavb 0,000,00 ---25.000,00 25.000,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 ---4.000,00 4.000,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---16.000,00 16.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---5.000,00 5.000,00

172.400,001803 Programi v kulturi 149.685,59169.100,00 106,4183.400,00 11.000,00

91.000,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 85.751,6691.000,00 100,091.000,00 0,00

57.000,004030510 poslovanje knjižnica - dotacija (OKC) 57.000,0057.000,00 100,057.000,00 0,00
57.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 57.000,0057.000,00 100,057.000,00 0,00

18.000,004030511 knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC) 18.000,0018.000,00 100,018.000,00 0,00
18.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 18.000,0018.000,00 100,018.000,00 0,00

14.000,004030512 materialni stroški knjižnice 8.824,6714.000,00 100,014.000,00 0,00
5.850,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.712,465.850,00 100,05.850,00 0,00

5.760,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.614,425.760,00 100,05.760,00 0,00

2.390,004025 Tekoče vzdrževanje 497,792.390,00 100,02.390,00 0,00

2.000,004030513 investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC, enota Vojnik) 1.926,992.000,00 100,02.000,00 0,00
2.000,004202 Nakup opreme 1.525,001.550,00 100,02.000,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 401,99450,00 ---0,00 0,00
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26.000,0018039002 Umetniški programi 17.750,7326.000,00 100,026.000,00 0,00

20.000,004030520 prireditve in ostalo 13.248,7320.000,00 100,020.000,00 0,00
12.750,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.539,1112.750,00 100,012.750,00 0,00

1.850,004021 Posebni material in storitve 800,001.850,00 100,01.850,00 0,00

200,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00200,00 100,0200,00 0,00

220,004023 Prevozni stroški in storitve 36,60220,00 100,0220,00 0,00

620,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00620,00 100,0620,00 0,00

1.000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 352,001.000,00 100,01.000,00 0,00

2.110,004029 Drugi operativni odhodki 521,022.110,00 100,02.110,00 0,00

200,004119 Drugi transferi posameznikom 0,00200,00 100,0200,00 0,00

1.050,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.050,00 100,01.050,00 0,00

6.000,004030521 programi ostalih društev 4.502,006.000,00 100,06.000,00 0,00
6.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.502,006.000,00 100,06.000,00 0,00

37.200,0018039003 Ljubiteljska kultura 34.700,0038.800,00 100,037.200,00 0,00

1.800,004030530 Sklad za kulturne dejavnosti Celje 900,001.800,00 100,01.800,00 0,00
1.800,004132 Tekoči transferi v javne sklade 900,001.800,00 100,01.800,00 0,00

35.400,004030531 dotacije za ljubiteljsko kulturo 33.800,0037.000,00 100,035.400,00 0,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,001.000,00 100,01.000,00 0,00

34.400,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 33.000,0036.000,00 100,034.400,00 0,00

18.200,0018039005 Drugi programi v kulturi 11.483,2013.300,00 160,429.200,00 11.000,00

3.000,004030550 vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje) 9.950,3910.000,00 466,714.000,00 11.000,00
0,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---11.000,00 11.000,00

3.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 818,26850,00 100,03.000,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.132,139.150,00 ---0,00 0,00

2.500,004030551 vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev 780,001.200,00 100,02.500,00 0,00
600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550,00600,00 100,0600,00 0,00

1.900,004133 Tekoči transferi v javne zavode 230,00600,00 100,01.900,00 0,00
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700,004030552 vzdrževanje dvorane - Frankolovo 0,00100,00 100,0700,00 0,00
300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,0300,00 0,00

400,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00100,00 100,0400,00 0,00

2.000,004030553 vzdrževanje paviljona Frankolovo 752,812.000,00 100,02.000,00 0,00
92,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0092,00 100,092,00 0,00

1.450,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 599,471.450,00 100,01.450,00 0,00

458,004025 Tekoče vzdrževanje 153,34458,00 100,0458,00 0,00

10.000,004030554 sofinanciranje uporabe šotora 0,000,00 100,010.000,00 0,00
10.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,010.000,00 0,00

140.800,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 101.735,93142.876,00 137,2193.143,00 52.343,00

134.800,0018059001 Programi športa 100.735,93138.876,00 138,8187.143,00 52.343,00

500,004030605 ostalo (športna zveza) 0,00500,00 100,0500,00 0,00
150,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00150,00 100,0150,00 0,00

350,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00350,00 100,0350,00 0,00

42.000,004030607 financiranje najemnine za telovadnico 21.627,4332.700,00 100,042.000,00 0,00
42.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.627,4332.700,00 100,042.000,00 0,00

6.000,004030609 vzdrževanje igrišč 4.275,706.000,00 100,06.000,00 0,00
150,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 175,68250,00 100,0150,00 0,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00500,00 ---0,00 0,00

5.650,004025 Tekoče vzdrževanje 3.600,025.050,00 100,05.650,00 0,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00200,00 100,0200,00 0,00

2.000,004030615 nagrada za športne dosežke 479,642.000,00 100,02.000,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 19,6420,00 ---0,00 0,00

2.000,004119 Drugi transferi posameznikom 460,001.980,00 100,02.000,00 0,00

59.300,004030617 športni programi društev, klubov, šol in vrtcev (razpis) 57.691,0159.300,00 100,059.300,00 0,00
45.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.763,3346.700,00 100,045.000,00 0,00

13.690,004133 Tekoči transferi v javne zavode 11.927,6811.990,00 100,013.690,00 0,00

610,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0,00610,00 100,0610,00 0,00

Stran: 16 od 57



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

7.000,004030930 investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 8.603,0118.600,00 608,142.567,00 35.567,00
0,004202 Nakup opreme 6.406,346.500,00 ---14.721,00 14.721,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---20.567,00 20.567,00

7.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.278,538.100,00 104,07.279,00 279,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 918,144.000,00 ---0,00 0,00

10.000,004030931 investicije - igrišča Vojnik 0,0010.000,00 250,025.000,00 15.000,00
0,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---7.000,00 7.000,00

10.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0010.000,00 0,00,00 -10.000,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---18.000,00 18.000,00

0,004030935 Planinski dom Vojnik 1.776,001.776,00 ---1.776,00 1.776,00
0,004200 Nakup zgradb in prostorov 1.776,001.776,00 ---1.776,00 1.776,00

8.000,004030936 investicije in vzdrževanje skakalnega centra 6.283,148.000,00 100,08.000,00 0,00
8.000,004025 Tekoče vzdrževanje 4.000,004.000,00 100,08.000,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.283,144.000,00 ---0,00 0,00

6.000,0018059002 Programi za mladino 1.000,004.000,00 100,06.000,00 0,00

2.000,004030620 programi za mlade (javno delo in drugo) 0,000,00 100,02.000,00 0,00
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,02.000,00 0,00

4.000,004030621 "Rad te imam Vojnik" (RTIV) 1.000,004.000,00 100,04.000,00 0,00
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,002.000,00 100,02.000,00 0,00

2.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,002.000,00 100,02.000,00 0,00

2.576.058,0019 IZOBRAŽEVANJE 3.563.977,694.103.156,00 122,23.148.251,48 572.193,48

1.851.158,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.905.244,613.296.079,00 128,02.368.851,48 517.693,48

1.851.158,0019029001 Vrtci 2.905.244,613.296.079,00 128,02.368.851,48 517.693,48

969.000,004030201 Vrtec Mavrica Vojnik - tekoči odhodki 910.707,22950.000,00 100,0969.000,00 0,00
969.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 910.707,22950.000,00 100,0969.000,00 0,00
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12.000,004030202 Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko vzdrževanje 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 0,00
12.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 0,00

400.000,004030210 plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih 375.365,94390.000,00 100,0400.000,00 0,00
398.000,004119 Drugi transferi posameznikom 372.365,94386.000,00 100,0398.000,00 0,00

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000,002.000,00 ---0,00 0,00

2.000,004315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.000,002.000,00 100,02.000,00 0,00

470.158,004030951 investicija Vrtec Frankolovo 1.607.171,451.944.079,00 210,1987.851,48 517.693,48
60.000,004202 Nakup opreme 0,00157.727,00 401,2240.727,88 180.727,88

405.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.582.876,981.741.678,00 173,3701.877,15 296.877,15

5.158,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.294,4744.674,00 877,245.246,45 40.088,45

286.220,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 315.668,66379.397,00 130,4373.220,00 87.000,00

277.520,0019039001 Osnovno šolstvo 310.041,78370.997,00 131,4364.520,00 87.000,00

204.000,004030101 materialni stroški 214.191,44216.300,00 113,2231.000,00 27.000,00
3.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.468,601.946,00 51,41.800,00 -1.700,00

3.500,004130 Tekoči transferi občinam 3.554,163.554,00 102,93.600,00 100,00

193.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 206.779,76207.300,00 115,6223.600,00 30.100,00

3.500,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.388,923.500,00 57,12.000,00 -1.500,00

38.000,004030104 vzdrževanje prostora in opreme šol 35.776,6038.777,00 179,068.000,00 30.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,003.000,00 ---0,00 0,00

38.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 35.776,6035.777,00 179,068.000,00 30.000,00

35.520,004030106 najemnina telovadnica Vojnik 21.887,9925.920,00 100,035.520,00 0,00
35.520,004133 Tekoči transferi v javne zavode 21.887,9925.920,00 100,035.520,00 0,00

0,004030961 investicija OŠ Frankolovo 38.185,7590.000,00 ---30.000,00 30.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.053,1987.000,00 ---28.000,00 28.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.132,563.000,00 ---2.000,00 2.000,00

8.700,0019039002 Glasbeno šolstvo 5.626,888.400,00 100,08.700,00 0,00

8.700,004030105 glasbena šola 5.626,888.400,00 100,08.700,00 0,00
8.700,004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.626,888.400,00 100,08.700,00 0,00
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2.680,001904 Terciarno izobraževanje 2.680,002.680,00 100,02.680,00 0,00

2.680,0019049002 Visokošolsko izobraževanje 2.680,002.680,00 100,02.680,00 0,00

2.680,004030801 Regijsko visokošolsko središče 2.680,002.680,00 100,02.680,00 0,00
2.680,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.680,002.680,00 100,02.680,00 0,00

436.000,001906 Pomoči šolajočim 340.384,42425.000,00 92,6403.500,00 -32.500,00

434.500,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 340.384,42423.500,00 92,5402.000,00 -32.500,00

310.000,004030102 prevozi učencev 235.877,80310.000,00 100,0310.000,00 0,00
310.000,004119 Drugi transferi posameznikom 235.877,80310.000,00 100,0310.000,00 0,00

124.500,004030103 dodatni program 104.506,62113.500,00 73,992.000,00 -32.500,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 366,00400,00 ---0,00 0,00

2.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.952,002.400,00 96,02.400,00 -100,00

122.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 102.188,62110.700,00 73,489.600,00 -32.400,00

1.500,0019069004 Študijske pomoči 0,001.500,00 100,01.500,00 0,00

1.500,004030710 pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov 0,001.500,00 100,01.500,00 0,00
1.500,004119 Drugi transferi posameznikom 0,001.500,00 100,01.500,00 0,00

589.500,0020 SOCIALNO VARSTVO 568.710,52599.500,00 110,8652.900,00 63.400,00

12.000,002002 Varstvo otrok in družine 11.745,0014.000,00 119,214.300,00 2.300,00

12.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 11.745,0014.000,00 119,214.300,00 2.300,00

12.000,004030301 obdaritev novorojenčkov 11.745,0014.000,00 119,214.300,00 2.300,00
300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00300,00 100,0300,00 0,00

11.700,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 11.745,0013.700,00 119,714.000,00 2.300,00
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577.500,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 556.965,52585.500,00 110,6638.600,00 61.100,00

22.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov 20.834,7822.000,00 100,022.000,00 0,00

22.000,004030320 družinski pomočnik 20.834,7822.000,00 100,022.000,00 0,00
22.000,004119 Drugi transferi posameznikom 20.834,7822.000,00 100,022.000,00 0,00

465.000,0020049003 Socialno varstvo starih 461.404,33473.000,00 111,6519.000,00 54.000,00

125.000,004030330 pomoč na domu 140.499,03141.000,00 140,0175.000,00 50.000,00
125.000,004119 Drugi transferi posameznikom 140.499,03141.000,00 140,0175.000,00 50.000,00

340.000,004030332 socialni zavodi (domska oskrba) 320.905,30332.000,00 100,0340.000,00 0,00
340.000,004119 Drugi transferi posameznikom 320.905,30332.000,00 100,0340.000,00 0,00

0,004030333 prostor Društva upokojencev Vojnik 0,000,00 ---4.000,00 4.000,00
0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---4.000,00 4.000,00

60.700,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 50.655,9060.700,00 108,265.700,00 5.000,00

43.000,004030340 subvencije stanarin 41.908,8743.000,00 111,648.000,00 5.000,00
43.000,004119 Drugi transferi posameznikom 41.908,8743.000,00 111,648.000,00 5.000,00

6.000,004030341 pogrebni stroški 926,686.000,00 100,06.000,00 0,00
20,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,0020,00 100,020,00 0,00

5.980,004119 Drugi transferi posameznikom 926,685.980,00 100,05.980,00 0,00

11.700,004030352 sociala ostalo 7.820,3511.700,00 100,011.700,00 0,00
912,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00549,00 100,0912,00 0,00

250,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00250,00 100,0250,00 0,00

67,004025 Tekoče vzdrževanje 16,0067,00 100,067,00 0,00

224,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 36,28224,00 100,0224,00 0,00

1.062,004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0,001.062,00 100,01.062,00 0,00

1.750,004119 Drugi transferi posameznikom 1.047,091.750,00 100,01.750,00 0,00

4.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.800,004.900,00 100,04.900,00 0,00

343,004130 Tekoči transferi občinam 706,12706,00 100,0343,00 0,00

2.192,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.214,862.192,00 100,02.192,00 0,00
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29.800,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 24.070,5129.800,00 107,131.900,00 2.100,00

6.800,004030342 socialni transferji 4.268,006.800,00 100,06.800,00 0,00
1.676,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 34,001.676,00 100,01.676,00 0,00

700,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 100,0700,00 0,00

224,004029 Drugi operativni odhodki 0,00224,00 100,0224,00 0,00

4.200,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.234,004.900,00 100,04.200,00 0,00

9.000,004030350 druge socialne institucije 7.901,409.000,00 100,09.000,00 0,00
2.865,004119 Drugi transferi posameznikom 1.977,402.865,00 100,02.865,00 0,00

2.715,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.505,002.715,00 100,02.715,00 0,00

3.420,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.419,003.420,00 100,03.420,00 0,00

10.000,004030351 socialna društva 9.999,9810.000,00 100,010.000,00 0,00
10.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.999,9810.000,00 100,010.000,00 0,00

1.500,004030353 šolski sklad 1.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00
1.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00

1.500,004030354 občina po meri invalidov 229,391.500,00 240,03.600,00 2.100,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 ---815,00 815,00

0,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 ---2.785,00 2.785,00

150,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00150,00 0,00,00 -150,00

1.350,004133 Tekoči transferi v javne zavode 129,391.250,00 0,00,00 -1.350,00

1.000,004030355 medgeneracijsko sodelovanje (CPU), socialno podjetništvo 171,741.000,00 100,01.000,00 0,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 100,0500,00 0,00

500,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 0,00,00 -500,00

0,004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 171,74500,00 ---500,00 500,00
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404 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 2.624.981,431.860.449,693.162.858,16 204,15.357.052,41 2.732.070,98

985.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

962.441,651.442.102,00 235,92.323.262,00 1.338.262,00

985.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 962.441,651.442.102,00 235,92.323.262,00 1.338.262,00

431.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 324.060,54443.500,00 105,3454.000,00 23.000,00

60.000,004040101 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Vojnik 60.141,8768.000,00 113,368.000,00 8.000,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 200,01.000,00 500,00

59.500,004025 Tekoče vzdrževanje 60.141,8767.500,00 112,667.000,00 7.500,00

45.000,004040102 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Nova Cerkev 36.919,4345.000,00 117,853.000,00 8.000,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 200,01.000,00 500,00

44.500,004025 Tekoče vzdrževanje 36.919,4344.500,00 116,952.000,00 7.500,00

40.000,004040103 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Frankolovo 41.771,4343.500,00 105,042.000,00 2.000,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 200,01.000,00 500,00

39.500,004025 Tekoče vzdrževanje 41.771,4343.000,00 103,841.000,00 1.500,00

50.000,004040108 zimska služba - KS Vojnik 22.526,1750.000,00 100,050.000,00 0,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 97,731.000,00 100,01.000,00 0,00

49.000,004025 Tekoče vzdrževanje 22.428,4449.000,00 100,049.000,00 0,00

44.000,004040109 zimska služba - KS Nova Cerkev 9.105,6244.000,00 100,044.000,00 0,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 97,741.000,00 100,01.000,00 0,00

43.000,004025 Tekoče vzdrževanje 9.007,8843.000,00 100,043.000,00 0,00

43.000,004040110 zimska služba - KS Frankolovo 14.519,1742.000,00 100,043.000,00 0,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

42.000,004025 Tekoče vzdrževanje 14.519,1741.000,00 100,042.000,00 0,00

9.000,004040111 oprema (odboj. ograje ipd.) 5.386,309.000,00 100,09.000,00 0,00
3.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.000,00 100,03.000,00 0,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

5.000,004202 Nakup opreme 5.386,306.000,00 100,05.000,00 0,00
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7.000,004040112 mostovi 2.452,4010.000,00 171,412.000,00 5.000,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 25,58100,00 ---0,00 0,00

4.000,004025 Tekoče vzdrževanje 277,494.900,00 100,04.000,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 658,981.000,00 ---0,00 0,00

3.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.490,354.000,00 266,78.000,00 5.000,00

133.000,004040117 vzdrževanje lokalnih cest 131.238,15132.000,00 100,0133.000,00 0,00
133.000,004025 Tekoče vzdrževanje 131.238,15132.000,00 100,0133.000,00 0,00

470.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 562.917,44897.402,00 367,91.729.262,00 1.259.262,00

25.000,004040201 načrti in študije - ceste, pločniki 6.096,7725.000,00 80,020.000,00 -5.000,00
25.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.096,7725.000,00 80,020.000,00 -5.000,00

80.000,004040202 asfaltiranje cest 168.557,26190.000,00 500,0400.000,00 320.000,00
80.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 167.093,26187.500,00 500,0400.000,00 320.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.464,002.500,00 ---0,00 0,00

220.000,0040402021 rekonstrukcija asfaltnih cest 310.296,36435.402,00 250,9552.000,00 332.000,00
216.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 292.660,98416.502,00 247,2534.000,00 318.000,00

4.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.635,3818.900,00 450,018.000,00 14.000,00

0,004040207 mostovi Vojnik 11.590,0027.000,00 ---260.262,00 260.262,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---243.724,00 243.724,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.590,0027.000,00 ---16.538,00 16.538,00

0,004040208 mostovi Nova Cerkev 46.959,2048.000,00 ---56.000,00 56.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.959,2048.000,00 ---50.000,00 50.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---6.000,00 6.000,00

145.000,004040214 kolesarske poti in pločniki (Vojnik, Socka, Frankolovo) 19.417,85172.000,00 304,1441.000,00 296.000,00
127.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00132.000,00 298,3378.800,00 251.800,00

18.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.417,8540.000,00 345,662.200,00 44.200,00
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28.000,0013029003 Urejanje cestnega prometa 17.284,1320.700,00 264,374.000,00 46.000,00

28.000,004040120 prometna signalizacija 11.647,4915.000,00 100,028.000,00 0,00
6.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.435,354.000,00 100,06.000,00 0,00

200,004021 Posebni material in storitve 0,00200,00 100,0200,00 0,00

19.800,004025 Tekoče vzdrževanje 8.212,148.300,00 97,519.300,00 -500,00

2.000,004202 Nakup opreme 0,002.500,00 125,02.500,00 500,00

0,004040211 avtobusne postaje -  KS Vojnik 0,000,00 ---6.000,00 6.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---6.000,00 6.000,00

0,004040213 avtobusne postaje - KS Nova Cerkev 5.636,645.700,00 ---40.000,00 40.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.636,645.700,00 ---34.000,00 34.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---6.000,00 6.000,00

56.000,0013029004 Cestna razsvetljava 58.179,5480.500,00 117,966.000,00 10.000,00

50.000,004040130 javna razsvetljava 37.620,1350.000,00 100,050.000,00 0,00
700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00700,00 100,0700,00 0,00

500,004021 Posebni material in storitve 0,00500,00 100,0500,00 0,00

41.800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28.807,5638.800,00 100,041.800,00 0,00

7.000,004025 Tekoče vzdrževanje 8.812,5710.000,00 100,07.000,00 0,00

6.000,004040220 izgradnja javne razsvetljave 20.559,4130.500,00 266,716.000,00 10.000,00
3.000,004202 Nakup opreme 0,000,00 266,78.000,00 5.000,00

3.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.985,2127.890,00 266,78.000,00 5.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.574,202.610,00 ---0,00 0,00
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1.102.834,4315 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 265.518,46436.003,16 165,01.820.059,41 717.224,98

1.102.834,431502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 265.518,46436.003,16 165,01.820.059,41 717.224,98

32.064,0915029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.801,0171.167,75 181,958.314,20 26.250,11

5.000,004040140 odvoz kosovnih odpadkov 77,415.000,00 100,05.000,00 0,00
1.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.800,00 100,01.800,00 0,00

1.700,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 77,411.700,00 100,01.700,00 0,00

1.500,004025 Tekoče vzdrževanje 0,001.500,00 100,01.500,00 0,00

14.000,004040233 obnovitvene investicije stara infrastruktura (najemnina Simbio) 23.972,7248.743,58 272,838.195,49 24.195,49
14.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.972,7248.743,58 272,838.195,49 24.195,49

13.064,094040234 obnovitvene investicije nova (RCERO) infrastruktura (najemnina Simbio) 12.750,8817.424,17 115,715.118,71 2.054,62
13.064,094205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.750,8817.424,17 115,715.118,71 2.054,62

1.070.770,3415029002 Ravnanje z odpadno vodo 228.717,45364.835,41 164,51.761.745,21 690.974,87

4.000,004040150 vzdrževanje kanalizacij (deratizacija) 2.047,664.000,00 100,04.000,00 0,00
4.000,004021 Posebni material in storitve 2.047,664.000,00 100,04.000,00 0,00

15.000,004040151 razpis  za sofinanciranje "male čistilne naprave" 0,0010.000,00 100,015.000,00 0,00
15.000,004119 Drugi transferi posameznikom 0,0010.000,00 100,015.000,00 0,00

305.956,004040152 obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemnina VO-KA) 179.594,74180.000,00 78,4240.000,00 -65.956,00
300.956,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 176.326,66176.330,00 78,1235.000,00 -65.956,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.268,083.670,00 100,05.000,00 0,00

0,004040239 okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije 0,000,00 ---283.297,00 283.297,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---283.297,00 283.297,00

10.000,004040240 načrti in študije - kanalizacija 5.427,9710.000,00 100,010.000,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.171,201.200,00 ---250,00 250,00

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 175,67200,00 100,0200,00 0,00

9.800,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.081,108.600,00 97,59.550,00 -250,00

Stran: 25 od 57



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

479.814,454040242 izgradnja kanalizacije Vojnik (Arclin, Pot v Lešje, Konjsko) 985,60985,60 106,7512.147,74 32.333,29
479.814,454204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 106,7512.147,74 32.333,29

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 985,60985,60 ---0,00 0,00

54.000,004040244 izgradnja kanalizacije Vojnik (Gmajna) 0,005.000,00 529,6286.000,00 232.000,00
54.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 520,4281.000,00 227.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,005.000,00 ---5.000,00 5.000,00

60.000,004040246 izgradnja kanalizacije Višnja vas 0,006.000,00 33,320.000,00 -40.000,00
59.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 0,00,00 -59.000,00

1.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,006.000,00 ---20.000,00 19.000,00

120.000,004040248 Izgradnja kanalizacije Nova Cerkev (vezava na čistilno nap. NC) 7.853,7750.000,00 208,3250.000,00 130.000,00
118.700,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0041.520,00 202,2240.000,00 121.300,00

1.300,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.853,778.480,00 769,210.000,00 8.700,00

1.000,004040249 izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje) 0,0061.000,00 ---62.000,00 61.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0057.000,00 ---56.000,00 56.000,00

1.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,004.000,00 600,06.000,00 5.000,00

2.000,004040255 izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - kanalizacija 0,002.000,00 100,02.000,00 0,00
2.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,002.000,00 100,02.000,00 0,00

0,004040266 izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo 20.837,5020.850,00 ---60.000,00 60.000,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.007,5020.020,00 ---57.000,00 57.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 830,00830,00 ---3.000,00 3.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA
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veljavni proračun
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proračuna 2020
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rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

18.999,894040268 urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in drugo..) 11.970,2114.999,81 91,117.300,47 -1.699,42
13.278,224000 Plače in dodatki 8.779,7410.158,30 88,111.703,56 -1.574,66

922,104001 Regres za letni dopust 705,43705,43 111,11.024,24 102,14

1.709,764002 Povračila in nadomestila 671,361.243,60 92,81.586,40 -123,36

1.175,134010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 865,11899,01 88,11.035,77 -139,36

941,434011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 658,28720,22 88,1829,78 -111,65

7,974012 Prispevek za zaposlovanje 5,426,09 88,17,02 -0,95

13,284013 Prispevek za starševsko varstvo 9,0510,16 88,111,70 -1,58

106,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00411,00 188,7200,00 94,00

180,004021 Posebni material in storitve 133,40180,00 100,0180,00 0,00

131,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44,46131,00 100,0131,00 0,00

225,004024 Izdatki za službena potovanja 6,30225,00 107,6242,00 17,00

310,004029 Drugi operativni odhodki 91,66310,00 112,6349,00 39,00

537.147,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

632.489,581.284.753,00 226,01.213.731,00 676.584,00

476.147,001603 Komunalna dejavnost 584.029,531.218.753,00 240,01.142.731,00 666.584,00

453.007,0016039001 Oskrba z vodo 560.478,931.191.963,00 245,81.113.441,00 660.434,00

252.007,004040163 obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-KA) 198.250,47687.963,00 322,4812.441,00 560.434,00
247.007,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 194.591,82682.963,00 326,9807.441,00 560.434,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.658,655.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,004040270 načrti in študije - vodovodi 530,602.000,00 300,015.000,00 10.000,00
5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 530,602.000,00 300,015.000,00 10.000,00

0,004040273 izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli Potok) 207.851,07208.000,00 ---0,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 203.901,07203.920,00 ---0,00 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.950,004.080,00 ---0,00 0,00

110.000,004040277 izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje) 70.170,27160.000,00 181,8200.000,00 90.000,00
107.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 65.885,27153.250,00 181,3194.000,00 87.000,00

3.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.285,006.750,00 200,06.000,00 3.000,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
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(4) (4)-(3)

Razlika

0,004040278 izgradnja vodovoda Frankolovo (Rove) 17.213,7421.000,00 ---0,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.346,8419.000,00 ---0,00 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 866,902.000,00 ---0,00 0,00

0,004040283 izgradnja vodovoda Brdce 63.646,7875.000,00 ---0,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 60.844,3872.000,00 ---0,00 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.802,403.000,00 ---0,00 0,00

2.000,004040286 izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - vodovod 0,002.000,00 100,02.000,00 0,00
2.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,002.000,00 100,02.000,00 0,00

84.000,004040289 izgradnja vodovoda Hrastnik 2.816,0036.000,00 100,084.000,00 0,00
83.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0032.000,00 96,480.000,00 -3.000,00

1.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.816,004.000,00 400,04.000,00 3.000,00

23.140,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 23.550,6026.790,00 126,629.290,00 6.150,00

19.140,004040171 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik 20.812,6021.910,00 116,622.320,00 3.180,00
0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.441,802.000,00 ---0,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.958,3415.000,00 ---0,00 0,00

19.140,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 250,00310,00 116,622.320,00 3.180,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 4.162,464.600,00 ---0,00 0,00

3.000,004040172 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev 1.238,003.320,00 179,35.380,00 2.380,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.238,001.700,00 ---0,00 0,00

3.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.620,00 179,35.380,00 2.380,00

1.000,004040173 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice 1.500,001.560,00 159,01.590,00 590,00
1.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500,001.560,00 159,01.590,00 590,00
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A. Bilanca odhodkov
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306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

61.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

48.460,0566.000,00 116,471.000,00 10.000,00

61.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 48.460,0566.000,00 116,471.000,00 10.000,00

25.000,004040190 urejanje kraja - Vojnik 18.961,8624.200,00 100,025.000,00 0,00
12.900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.428,309.600,00 100,012.900,00 0,00

800,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 931,42950,00 100,0800,00 0,00

7.600,004025 Tekoče vzdrževanje 9.602,149.950,00 100,07.600,00 0,00

1.200,004202 Nakup opreme 0,001.200,00 100,01.200,00 0,00

2.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,002.500,00 100,02.500,00 0,00

17.000,004040191 urejanje kraja - Nova Cerkev 14.945,6617.000,00 100,017.000,00 0,00
7.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.514,726.900,00 100,07.000,00 0,00

400,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,0400,00 0,00

6.100,004025 Tekoče vzdrževanje 4.181,114.700,00 100,06.100,00 0,00

1.300,004202 Nakup opreme 0,00900,00 100,01.300,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.349,833.600,00 ---0,00 0,00

2.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 900,00900,00 100,02.200,00 0,00

14.000,004040192 urejanje kraja - Frankolovo 14.552,5314.800,00 100,014.000,00 0,00
4.978,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.952,375.978,00 100,04.978,00 0,00

570,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,0570,00 0,00

500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 342,01350,00 100,0500,00 0,00

4.452,004025 Tekoče vzdrževanje 4.890,765.092,00 100,04.452,00 0,00

1.500,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,01.500,00 0,00

2.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.367,393.380,00 100,02.000,00 0,00

5.000,004040296 investicije v urejanje krajev v KS Vojnik (trg Vojnik) 0,0010.000,00 300,015.000,00 10.000,00
5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0010.000,00 300,015.000,00 10.000,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA
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308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

405 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA

83.000,0028.708,1283.000,00 163,9136.000,00 53.000,00

0,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0,000,00 ---50.000,00 50.000,00

0,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0,000,00 ---50.000,00 50.000,00

0,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0,000,00 ---50.000,00 50.000,00

0,004050148 digitalne rešitve pametnega mesta 0,000,00 ---50.000,00 50.000,00
0,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---35.000,00 35.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---15.000,00 15.000,00

9.000,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 8.456,3510.000,00 100,09.000,00 0,00

9.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.456,3510.000,00 100,09.000,00 0,00

9.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.456,3510.000,00 100,09.000,00 0,00

9.000,004050101 zavetišče za živali 8.456,3510.000,00 100,09.000,00 0,00
7.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.256,358.800,00 100,07.800,00 0,00

1.200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.200,001.200,00 100,01.200,00 0,00

4.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 73,201.000,00 100,04.000,00 0,00

4.000,001501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 73,201.000,00 100,04.000,00 0,00

4.000,0015019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 73,201.000,00 100,04.000,00 0,00

4.000,004050146 projekti varstva okolja (ener. Izkaz., DEM, mobilna polnilna enota) 73,201.000,00 100,04.000,00 0,00
1.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 100,01.600,00 0,00

570,004021 Posebni material in storitve 73,20500,00 100,0570,00 0,00

1.830,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 100,01.830,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

304 - VP2020_2

veljavni proračun
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308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

70.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

20.178,5772.000,00 104,373.000,00 3.000,00

65.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16.864,1264.000,00 104,668.000,00 3.000,00

13.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 12.594,1213.000,00 123,116.000,00 3.000,00

11.000,004050120 GIC 10.617,7211.000,00 127,314.000,00 3.000,00
11.000,004025 Tekoče vzdrževanje 10.617,7211.000,00 127,314.000,00 3.000,00

2.000,004050121 prostorski informacijski sistem občin 1.976,402.000,00 100,02.000,00 0,00
2.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.976,402.000,00 100,02.000,00 0,00

52.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 4.270,0051.000,00 100,052.000,00 0,00

2.000,004050140 geodetske storitve (posnetki, vpis v kataster,izdelava načrta) 0,001.000,00 100,02.000,00 0,00
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.000,00 100,02.000,00 0,00

20.000,004050141 občinski prostorski načrt 4.270,0020.000,00 100,020.000,00 0,00
20.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.270,0020.000,00 100,020.000,00 0,00

30.000,004050144 obč. podrobni prost. načrt (Konjsko, Višnja vas) 0,0030.000,00 100,030.000,00 0,00
30.000,004021 Posebni material in storitve 0,0030.000,00 100,030.000,00 0,00

5.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

3.314,458.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 3.314,458.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,004050150 cenitve in ostalo (program opremljanja, množično vrednotenje) 3.314,458.000,00 100,05.000,00 0,00
2.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 36,922.500,00 100,02.500,00 0,00

2.500,004021 Posebni material in storitve 3.277,535.500,00 100,02.500,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE

304 - VP2020_2
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306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020
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2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

406 OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE 197.500,00347.652,54366.866,00 176,0347.500,00 150.000,00

14.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

245.819,24251.000,00 789,7114.500,00 100.000,00

14.500,000403 Druge skupne administrativne službe 245.819,24251.000,00 789,7114.500,00 100.000,00

14.500,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 245.819,24251.000,00 789,7114.500,00 100.000,00

2.000,004060101 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Vojnik 195,392.000,00 100,02.000,00 0,00
1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 195,391.000,00 100,01.000,00 0,00

1.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

0,004060153 nakup poslovnih prostorov KS Vojnik (Skvoš) 235.000,00235.000,00 ---100.000,00 100.000,00
0,004200 Nakup zgradb in prostorov 235.000,00235.000,00 ---65.000,00 65.000,00

0,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---35.000,00 35.000,00

500,004060201 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Nova Cerkev 26,62500,00 100,0500,00 0,00
500,004025 Tekoče vzdrževanje 26,62500,00 100,0500,00 0,00

1.000,004060301 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Frankolovo 1.108,232.500,00 100,01.000,00 0,00
300,004025 Tekoče vzdrževanje 1.108,231.300,00 100,0300,00 0,00

700,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.200,00 100,0700,00 0,00

11.000,004060401 storitve upravnika neprofitnih stanovanj 9.489,0011.000,00 100,011.000,00 0,00
11.000,004029 Drugi operativni odhodki 9.489,0011.000,00 100,011.000,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

183.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

101.833,30115.866,00 127,3233.000,00 50.000,00

63.000,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 52.818,6965.866,00 131,883.000,00 20.000,00

63.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 52.818,6965.866,00 131,883.000,00 20.000,00

40.000,004060150 vzdrževanje stanovanj KS Vojnik 29.825,1940.000,00 100,040.000,00 0,00
300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00300,00 100,0300,00 0,00

5.700,004025 Tekoče vzdrževanje 7.106,6615.700,00 100,05.700,00 0,00

4.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,001.000,00 100,04.000,00 0,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.797,4322.000,00 100,030.000,00 0,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 921,101.000,00 ---0,00 0,00

0,004060152 nakup oz. ureditev stanovanj KS Vojnik 0,000,00 ---20.000,00 20.000,00
0,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,00 ---10.000,00 10.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---10.000,00 10.000,00

2.000,004060220 vzdrževanje stanovanj KS Nova Cerkev 425,262.000,00 100,02.000,00 0,00
600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00600,00 100,0600,00 0,00

1.400,004025 Tekoče vzdrževanje 425,261.400,00 100,01.400,00 0,00

0,004060221 poslovno stanovanjska stavba Nova Cerkev 22 2.365,892.366,00 ---0,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.365,892.366,00 ---0,00 0,00

1.000,004060320 vzdrževanje stanovanj KS Frankolovo 202,351.500,00 100,01.000,00 0,00
500,004025 Tekoče vzdrževanje 202,35500,00 100,0500,00 0,00

500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.000,00 100,0500,00 0,00

20.000,004060412 rezervni sklad neprofitnih stanovanj 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 0,00
20.000,004092 Druge rezerve 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

120.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

49.014,6150.000,00 125,0150.000,00 30.000,00

50.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 26.544,6327.000,00 100,050.000,00 0,00

50.000,004060430 ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo) 26.544,6327.000,00 100,050.000,00 0,00
3.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 167,54200,00 100,03.300,00 0,00

13.900,004021 Posebni material in storitve 3.355,813.500,00 100,013.900,00 0,00

3.000,004027 Kazni in odškodnine 92,81100,00 100,03.000,00 0,00

3.800,004029 Drugi operativni odhodki 6.605,956.800,00 100,03.800,00 0,00

25.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 16.322,5216.400,00 100,025.000,00 0,00

1.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 100,01.000,00 0,00

70.000,0016069002 Nakup zemljišč 22.469,9823.000,00 142,9100.000,00 30.000,00

70.000,004060441 nakup zemljišč 22.469,9823.000,00 142,9100.000,00 30.000,00
70.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 22.469,9823.000,00 142,9100.000,00 30.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

407 OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ

132.900,00257.449,50270.561,00 97,8130.024,69 -2.875,31

132.900,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 257.449,50270.561,00 97,8130.024,69 -2.875,31

132.900,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 257.449,50270.561,00 97,8130.024,69 -2.875,31

13.500,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 29.135,0141.550,00 211,128.500,00 15.000,00

10.000,004070301 tekoči odhodki civilna zaščita 5.356,2010.000,00 100,010.000,00 0,00
1.550,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,001.150,00 100,01.550,00 0,00

550,004021 Posebni material in storitve 2.007,902.450,00 154,6850,00 300,00

2.100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.043,002.100,00 100,02.100,00 0,00

100,004024 Izdatki za službena potovanja 0,00100,00 100,0100,00 0,00

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 292,801.000,00 100,01.000,00 0,00

3.500,004029 Drugi operativni odhodki 112,502.000,00 91,43.200,00 -300,00

1.200,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,001.200,00 100,01.200,00 0,00

3.000,004070302 investicijski odhodki (oprema) civilna zaščita 2.943,733.000,00 100,03.000,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 405,00405,00 ---0,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 1.597,591.600,00 ---0,00 0,00

3.000,004202 Nakup opreme 941,14995,00 100,03.000,00 0,00

500,004070303 refundacija plač civilna zaščita 165,68500,00 100,0500,00 0,00
500,004119 Drugi transferi posameznikom 165,68500,00 100,0500,00 0,00

0,004070305 Ukrepi CZ ob izrednih dogodkih (koronavirus) 20.669,4028.050,00 ---15.000,00 15.000,00
0,004000 Plače in dodatki 0,003.450,00 ---0,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.399,852.500,00 ---0,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 11.289,7913.300,00 ---15.000,00 15.000,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 171,57200,00 ---0,00 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 6.808,197.000,00 ---0,00 0,00

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,001.600,00 ---0,00 0,00

119.400,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 228.314,49229.011,00 85,0101.524,69 -17.875,31

21.600,004070101 Gasilska zveza 21.600,0021.600,00 100,021.600,00 0,00
21.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.600,0021.600,00 100,021.600,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

11.757,004070103 dotacija PGD Vojnik 13.087,2013.087,20 121,414.267,00 2.510,00
11.757,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.087,2013.087,20 121,414.267,00 2.510,00

10.201,004070104 dotacija PGD Nova Cerkev 11.355,3611.355,36 97,79.969,00 -232,00
10.201,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.355,3611.355,36 97,79.969,00 -232,00

9.994,004070105 dotacija PGD Frankolovo 11.124,1211.124,12 96,79.661,00 -333,00
9.994,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.124,1211.124,12 96,79.661,00 -333,00

7.221,004070106 dotacija PGD Socka 8.039,288.039,28 96,56.967,00 -254,00
7.221,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.039,288.039,28 96,56.967,00 -254,00

5.027,004070107 dotacija PGD Lemberg 5.594,045.594,04 106,25.337,00 310,00
5.027,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.594,045.594,04 106,25.337,00 310,00

1.700,004070111 refundacija plač gasilci 1.003,841.700,00 100,01.700,00 0,00
1.700,004119 Drugi transferi posameznikom 1.003,841.700,00 100,01.700,00 0,00

900,004070112 zavarovanje gasilcev 1.010,651.011,00 122,21.100,00 200,00
900,004029 Drugi operativni odhodki 1.010,651.011,00 122,21.100,00 200,00

0,004070203 gasilski dom Frankolovo 2.500,002.500,00 ---0,00 0,00
0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.500,00 ---0,00 0,00

0,004070207 gasilski dom Socka 0,000,00 ---5.000,00 5.000,00
0,004321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0,000,00 ---5.000,00 5.000,00

46.000,004070210 nakup avta PGD Vojnik 148.000,00148.000,00 43,319.923,69 -26.076,31
46.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 148.000,00148.000,00 43,319.923,69 -26.076,31

5.000,004070220 oprema - gasilska društva 5.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00
5.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00

0,004070223 gasilstvo ostalo  (obletnice, posebni dogodki) 0,000,00 ---1.000,00 1.000,00
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---1.000,00 1.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

408 - OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

408 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 72.100,0072.644,8673.460,00 109,578.950,00 6.850,00

5.200,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.132,605.200,00 100,05.200,00 0,00

5.200,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni

5.132,605.200,00 100,05.200,00 0,00

5.200,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 5.132,605.200,00 100,05.200,00 0,00

5.200,004080103 razvojni program podeželja - LAS 5.132,605.200,00 100,05.200,00 0,00
5.200,004029 Drugi operativni odhodki 5.132,605.200,00 100,05.200,00 0,00

66.900,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 67.512,2668.260,00 110,273.750,00 6.850,00

63.000,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 62.461,9063.000,00 106,467.000,00 4.000,00

63.000,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 62.461,9063.000,00 106,467.000,00 4.000,00

63.000,004080101 razvoj 62.461,9063.000,00 106,467.000,00 4.000,00
1.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 0,00,00 -1.800,00

57.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 58.353,3558.400,00 106,760.800,00 3.800,00

4.200,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.108,554.600,00 147,66.200,00 2.000,00

3.900,001104 Gozdarstvo 5.050,365.260,00 173,16.750,00 2.850,00

3.900,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 5.050,365.260,00 173,16.750,00 2.850,00

3.000,004080130 gozdne ceste 3.450,353.500,00 190,05.700,00 2.700,00
3.000,004025 Tekoče vzdrževanje 3.450,353.500,00 190,05.700,00 2.700,00

900,004080131 koncesijska dajatev lovstvo 1.600,011.760,00 116,71.050,00 150,00
900,004025 Tekoče vzdrževanje 1.600,011.760,00 116,71.050,00 150,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

409 OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 93.250,0096.283,26108.950,00 152,2141.945,26 48.695,26

14.650,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.368,9319.250,00 416,060.945,26 46.295,26

14.650,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni

13.368,9319.250,00 416,060.945,26 46.295,26

14.650,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 13.368,9319.250,00 416,060.945,26 46.295,26

5.500,004090101 RASR Celje, razvoj 5.358,715.500,00 100,05.500,00 0,00
340,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 329,40340,00 100,0340,00 0,00

5.160,004029 Drugi operativni odhodki 5.029,315.160,00 100,05.160,00 0,00

3.650,004090106 Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko" 3.496,223.650,00 100,03.650,00 0,00
3.650,004029 Drugi operativni odhodki 3.496,223.650,00 100,03.650,00 0,00

500,004090107 Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje 0,00500,00 20,0100,00 -400,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 20,0100,00 -400,00

5.000,004090130 projekti razvoj podeželja LAS 4.514,009.600,00 ---51.695,26 46.695,26
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---1.021,51 1.021,51

0,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---1.014,13 1.014,13

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---44.659,62 44.659,62

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.514,009.600,00 100,05.000,00 0,00

75.600,0014 GOSPODARSTVO 81.414,3386.700,00 103,278.000,00 2.400,00

30.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 39.999,7741.500,00 100,030.000,00 0,00

30.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 39.999,7741.500,00 100,030.000,00 0,00

30.000,004090102 subvencije v gospodarstvu 39.999,7741.500,00 100,030.000,00 0,00
30.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 39.999,7741.500,00 100,030.000,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

45.600,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 41.414,5645.200,00 105,348.000,00 2.400,00

45.600,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 41.414,5645.200,00 105,348.000,00 2.400,00

3.000,004090121 turistična in gospodarska signalizacija 3.017,133.017,00 100,03.000,00 0,00
1.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.000,00 0,00

2.000,004202 Nakup opreme 3.017,133.017,00 100,02.000,00 0,00

12.000,004090122 turistična društva, zavodi 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 0,00
12.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 0,00

7.000,004090123 promocija turizma (ostalo) 5.719,338.983,00 105,77.400,00 400,00
5.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.219,337.483,00 106,96.200,00 400,00

200,004021 Posebni material in storitve 500,00500,00 100,0200,00 0,00

1.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

500,004090124 e-točka 0,00500,00 500,02.500,00 2.000,00
500,004025 Tekoče vzdrževanje 0,00500,00 100,0500,00 0,00

0,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---2.000,00 2.000,00

0,004090129 Božični Vojnik 20.678,1020.700,00 ---0,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.132,3917.150,00 ---0,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 346,48350,00 ---0,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.459,082.460,00 ---0,00 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 740,15740,00 ---0,00 0,00

23.100,004090131 Promocijski turistični dogodki 0,000,00 100,023.100,00 0,00
23.100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,023.100,00 0,00

3.000,0019 IZOBRAŽEVANJE 1.500,003.000,00 100,03.000,00 0,00

3.000,001906 Pomoči šolajočim 1.500,003.000,00 100,03.000,00 0,00

3.000,0019069003 Štipendije 1.500,003.000,00 100,03.000,00 0,00

3.000,004090108 štipendiranje 1.500,003.000,00 100,03.000,00 0,00
3.000,004117 Štipendije 1.500,003.000,00 100,03.000,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

Stran: 40 od 57



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

410 - OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

410 OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR 103.000,00307.010,96361.500,00 200,0206.000,00 103.000,00

103.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 307.010,96361.500,00 200,0206.000,00 103.000,00

103.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 307.010,96361.500,00 200,0206.000,00 103.000,00

103.000,0023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 307.010,96361.500,00 200,0206.000,00 103.000,00

3.000,004100101 prevozi vode 6.267,006.500,00 200,06.000,00 3.000,00
3.000,004023 Prevozni stroški in storitve 6.267,006.500,00 200,06.000,00 3.000,00

100.000,004100110 elementar (sanacija po neurju…) 300.743,96355.000,00 200,0200.000,00 100.000,00
0,004021 Posebni material in storitve 1.677,502.000,00 ---0,00 0,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 1.571,540,00 ---0,00 0,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 13.250,8822.350,00 ---0,00 0,00

0,004119 Drugi transferi posameznikom 5.650,005.650,00 ---0,00 0,00

100.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 269.350,10315.000,00 200,0200.000,00 100.000,00

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.243,9410.000,00 ---0,00 0,00
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520 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 671.740,05600.620,37652.415,43 102,9691.440,01 19.699,96

671.740,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 600.620,37652.415,43 102,9691.440,01 19.699,96

671.740,050603 Dejavnost občinske uprave 600.620,37652.415,43 102,9691.440,01 19.699,96

654.640,0506039001 Administracija občinske uprave 575.557,93625.555,43 101,9667.040,01 12.399,96

132.700,025200101 plače - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 133.075,78135.300,00 105,5140.000,00 7.299,98
104.500,594000 Plače in dodatki 106.141,06106.551,65 102,5107.113,22 2.612,63

2.766,294001 Regres za letni dopust 2.821,742.821,74 111,13.072,72 306,43

5.688,394002 Povračila in nadomestila 4.598,315.497,80 97,85.563,20 -125,19

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 ---2.695,34 2.695,34

520,004004 Sredstva za nadurno delo 0,00500,00 96,2500,00 -20,00

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 25,0125,00 ---0,00 0,00

9.148,834010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.794,839.054,04 104,19.527,78 378,95

7.329,404011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.400,677.401,18 104,17.633,00 303,60

62,034012 Prispevek za zaposlovanje 62,6363,05 104,164,59 2,56

103,384013 Prispevek za starševsko varstvo 104,38104,40 104,1107,66 4,28

1.250,504015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.243,981.243,98 104,51.307,16 56,66

890,614024 Izdatki za službena potovanja 1.486,671.607,16 200,51.785,33 894,72

440,004029 Drugi operativni odhodki 396,50430,00 143,2630,00 190,00

21.501,005200102 materialni stroški in ostalo - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 17.474,1320.943,00 99,721.431,00 -70,00
2.892,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.260,393.062,50 100,02.892,50 0,00

928,004021 Posebni material in storitve 651,561.007,50 108,61.008,00 80,00

3.098,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.275,093.335,50 116,13.598,00 500,00

3.445,004023 Prevozni stroški in storitve 2.626,743.375,00 100,03.445,00 0,00

5.595,004025 Tekoče vzdrževanje 5.037,855.745,00 97,35.445,00 -150,00

3.892,504026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.341,113.517,50 100,03.892,50 0,00

1.650,004029 Drugi operativni odhodki 281,39900,00 69,71.150,00 -500,00
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102.600,015200201 plače - občinsko redarstvo 73.880,8885.800,01 96,999.400,00 -3.200,01
73.263,204000 Plače in dodatki 52.072,3458.658,46 89,565.546,65 -7.716,55

3.688,384001 Regres za letni dopust 3.096,083.096,08 97,23.584,84 -103,54

8.663,624002 Povračila in nadomestila 4.373,906.911,60 81,27.034,40 -1.629,22

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 264,12500,00 ---3.315,08 3.315,08

1.560,004004 Sredstva za nadurno delo 2.395,022.500,00 96,21.500,00 -60,00

693,014009 Drugi izdatki zaposlenim 981,771.039,52 622,64.314,72 3.621,71

6.423,264010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.581,335.434,64 93,66.014,62 -408,64

5.145,844011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.812,954.353,86 93,64.818,47 -327,37

43,564012 Prispevek za zaposlovanje 32,0536,86 93,640,77 -2,79

72,574013 Prispevek za starševsko varstvo 53,4161,41 93,667,95 -4,62

1.461,164015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.171,651.171,63 94,71.383,74 -77,42

615,414024 Izdatki za službena potovanja 615,001.065,95 131,4808,76 193,35

970,004029 Drugi operativni odhodki 431,26970,00 100,0970,00 0,00

49.485,005200202 materialni stroški in ostalo - občinsko redarstvo 38.103,7449.280,00 97,848.385,00 -1.100,00
4.175,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.360,064.220,00 100,04.175,00 0,00

19.930,004021 Posebni material in storitve 15.370,7421.130,00 100,520.030,00 100,00

4.130,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.871,704.180,00 100,04.130,00 0,00

5.300,004023 Prevozni stroški in storitve 3.598,064.600,00 100,05.300,00 0,00

6.160,004025 Tekoče vzdrževanje 5.343,066.360,00 96,85.960,00 -200,00

5.190,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.422,694.690,00 100,05.190,00 0,00

4.600,004029 Drugi operativni odhodki 3.137,434.100,00 78,33.600,00 -1.000,00

30.400,005200301 plače - urejanje prometa 28.119,7632.400,00 114,134.700,00 4.300,00
23.432,724000 Plače in dodatki 21.834,9324.934,20 112,526.364,36 2.931,64

922,104001 Regres za letni dopust 940,58940,58 111,11.024,24 102,14

990,914002 Povračila in nadomestila 721,11962,20 99,3984,00 -6,91

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 ---707,48 707,48

0,004004 Sredstva za nadurno delo 247,82300,00 ---0,00 0,00

2.025,304010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.901,762.184,55 115,92.347,18 321,88

1.622,524011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.523,471.750,11 115,91.880,40 257,88

13,734012 Prispevek za zaposlovanje 12,8714,81 115,915,91 2,18

22,884013 Prispevek za starševsko varstvo 21,4924,68 115,926,52 3,64

365,294015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 365,10365,10 105,7386,16 20,87

804,554024 Izdatki za službena potovanja 418,41723,77 92,4743,75 -60,80

200,004029 Drugi operativni odhodki 132,22200,00 110,0220,00 20,00
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7.004,005200302 materialni stroški in ostalo - urejanje prometa 4.353,356.832,50 99,66.974,00 -30,00
982,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 524,15982,50 100,0982,50 0,00

272,004021 Posebni material in storitve 79,06293,00 162,5442,00 170,00

982,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 531,19994,50 100,0982,00 0,00

1.855,004023 Prevozni stroški in storitve 1.159,621.925,00 100,01.855,00 0,00

1.065,004025 Tekoče vzdrževanje 870,431.095,00 95,31.015,00 -50,00

1.297,504026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.177,961.192,50 100,01.297,50 0,00

550,004029 Drugi operativni odhodki 10,94350,00 72,7400,00 -150,00

188.600,005200401 plače - proračunsko računovodstvo 175.856,85182.800,01 101,4191.200,01 2.600,01
146.174,664000 Plače in dodatki 136.728,46141.559,31 98,3143.727,68 -2.446,98

4.379,954001 Regres za letni dopust 4.467,754.467,76 111,14.865,14 485,19

8.403,414002 Povračila in nadomestila 6.897,608.124,20 107,18.999,60 596,19

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 ---3.805,02 3.805,02

2.600,004004 Sredstva za nadurno delo 1.456,292.000,00 96,22.500,00 -100,00

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 144,38144,00 ---0,00 0,00

12.947,504010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.812,7512.883,30 101,013.077,89 130,39

10.372,644011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.265,4810.280,86 101,010.477,08 104,44

98,534012 Prispevek za zaposlovanje 95,1995,64 90,088,66 -9,87

146,294013 Prispevek za starševsko varstvo 144,79147,18 101,0147,76 1,47

1.897,864015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.890,371.890,34 104,91.990,74 92,88

679,164024 Izdatki za službena potovanja 262,72307,42 76,6520,44 -158,72

900,004029 Drugi operativni odhodki 691,07900,00 111,11.000,00 100,00

24.100,005200402 materialni stroški in ostalo - proračunsko računovodstvo 21.516,8924.700,00 107,926.000,00 1.900,00
6.270,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.809,208.070,00 126,57.930,00 1.660,00

550,004021 Posebni material in storitve 395,42550,00 143,6790,00 240,00

3.700,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.393,493.200,00 100,03.700,00 0,00

11.500,004025 Tekoče vzdrževanje 11.205,7211.500,00 100,011.500,00 0,00

680,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 404,68680,00 100,0680,00 0,00

1.400,004029 Drugi operativni odhodki 308,38700,00 100,01.400,00 0,00

Stran: 44 od 57



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

520 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

93.100,025200501 plače - varstvo okolja 80.655,7083.399,91 100,893.800,00 699,98
71.458,334000 Plače in dodatki 60.438,9561.752,70 96,168.652,68 -2.805,65

2.766,294001 Regres za letni dopust 2.664,982.664,89 111,13.072,72 306,43

5.625,994002 Povračila in nadomestila 5.016,095.892,60 111,66.280,80 654,81

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 751,84751,84 ---1.851,30 1.851,30

6.178,574010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.256,655.385,62 98,66.093,58 -84,99

4.949,834011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.211,234.314,59 98,64.881,75 -68,08

41,894012 Prispevek za zaposlovanje 35,6436,51 98,641,31 -0,58

69,824013 Prispevek za starševsko varstvo 59,4060,85 98,668,85 -0,97

1.095,874015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.004,971.004,97 105,71.158,48 62,61

513,434024 Izdatki za službena potovanja 860,011.135,34 208,11.068,53 555,10

400,004029 Drugi operativni odhodki 355,94400,00 157,5630,00 230,00

5.150,005200502 materialni stroški in ostalo - varstvo okolja 2.520,854.100,00 100,05.150,00 0,00
1.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 889,601.410,00 100,01.800,00 0,00

500,004021 Posebni material in storitve 535,47580,00 180,0900,00 400,00

750,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 630,97930,00 100,0750,00 0,00

900,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00200,00 55,6500,00 -400,00

600,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 384,81600,00 100,0600,00 0,00

600,004029 Drugi operativni odhodki 80,00380,00 100,0600,00 0,00

17.100,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave

25.062,4426.860,00 142,724.400,00 7.300,00

9.750,005200110 oprema in inv. stroški - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 2.728,723.260,00 120,511.750,00 2.000,00
9.750,004201 Nakup prevoznih sredstev 0,000,00 100,09.750,00 0,00

0,004202 Nakup opreme 2.034,972.560,00 ---2.000,00 2.000,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 693,75700,00 ---0,00 0,00

0,005200210 oprema in inv. stroški - občinsko redarstvo 17.252,2817.270,00 ---1.400,00 1.400,00
0,004201 Nakup prevoznih sredstev 16.719,9616.730,00 ---0,00 0,00

0,004202 Nakup opreme 532,32540,00 ---1.400,00 1.400,00

5.250,005200310 oprema in inv. stroški - urejanje prometa 2.694,383.830,00 128,66.750,00 1.500,00
5.250,004201 Nakup prevoznih sredstev 0,000,00 100,05.250,00 0,00

0,004202 Nakup opreme 2.464,383.600,00 ---1.500,00 1.500,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 230,00230,00 ---0,00 0,00
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2.100,005200410 oprema in inv. stroški - proračunsko računovodstvo 2.387,062.500,00 142,93.000,00 900,00
1.400,004202 Nakup opreme 2.387,062.500,00 142,92.000,00 600,00

700,004207 Nakup nematerialnega premoženja 0,000,00 142,91.000,00 300,00

0,005200510 oprema in inv. stroški - varstvo okolja 0,000,00 ---1.500,00 1.500,00
0,004202 Nakup opreme 0,000,00 ---1.500,00 1.500,00
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600 REŽIJSKI OBRAT 193.100,01166.075,23189.500,00 111,4215.100,01 22.000,00

193.100,0106 LOKALNA SAMOUPRAVA 166.075,23189.500,00 111,4215.100,01 22.000,00

193.100,010603 Dejavnost občinske uprave 166.075,23189.500,00 111,4215.100,01 22.000,00

193.100,0106039001 Administracija občinske uprave 166.075,23189.500,00 111,4215.100,01 22.000,00

163.100,016000101 plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala 128.546,81147.500,00 106,1173.100,01 10.000,00
111.276,114000 Plače in dodatki 90.338,9397.983,78 106,1118.099,55 6.823,44

8.023,944001 Regres za letni dopust 6.731,897.280,56 109,18.752,42 728,48

13.778,754002 Povračila in nadomestila 7.195,2311.477,00 99,113.648,40 -130,35

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 ---2.483,74 2.483,74

2.600,004004 Sredstva za nadurno delo 567,182.500,00 96,22.500,00 -100,00

10.333,984010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.127,269.895,15 99,810.317,05 -16,93

8.278,884011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.316,477.927,29 99,88.265,31 -13,57

127,894012 Prispevek za zaposlovanje 85,29100,33 101,0129,15 1,26

116,764013 Prispevek za starševsko varstvo 97,10111,80 99,8116,57 -0,19

2.191,744015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.978,151.978,15 105,72.316,96 125,22

2.571,964024 Izdatki za službena potovanja 728,732.345,94 49,41.270,86 -1.301,10

3.800,004029 Drugi operativni odhodki 4.380,585.900,00 136,85.200,00 1.400,00

30.000,006000102 stroški in oprema RO komunala 37.528,4242.000,00 140,042.000,00 12.000,00
5.764,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.304,796.564,00 100,05.764,00 0,00

2.700,004021 Posebni material in storitve 3.505,143.600,00 100,02.700,00 0,00

1.743,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.198,252.243,00 100,01.743,00 0,00

7.111,004023 Prevozni stroški in storitve 7.525,807.611,00 100,07.111,00 0,00

2.380,004025 Tekoče vzdrževanje 2.420,352.430,00 100,02.380,00 0,00

130,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 96,38130,00 100,0130,00 0,00

172,004029 Drugi operativni odhodki 115,67122,00 100,0172,00 0,00

0,004201 Nakup prevoznih sredstev 14.427,5014.600,00 ---0,00 0,00

10.000,004202 Nakup opreme 780,144.540,00 70,07.000,00 -3.000,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---15.000,00 15.000,00

0,004207 Nakup nematerialnega premoženja 154,40160,00 ---0,00 0,00
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610 UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE 84.642,1769.478,9282.540,50 107,691.076,59 6.434,42

84.642,1718 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 69.478,9282.540,50 107,691.076,59 6.434,42

9.292,001803 Programi v kulturi 6.760,398.884,80 97,99.092,00 -200,00

9.292,0018039005 Drugi programi v kulturi 6.760,398.884,80 97,99.092,00 -200,00

9.292,006100104 materialni stroški KD Vojnik 6.760,398.884,80 97,99.092,00 -200,00
3.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.703,093.400,00 100,03.600,00 0,00

100,004021 Posebni material in storitve 0,00100,00 101,0101,00 1,00

4.150,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.584,404.050,00 95,23.949,00 -201,00

1.400,004025 Tekoče vzdrževanje 472,901.334,80 100,01.400,00 0,00

42,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 100,042,00 0,00

75.350,171805 Šport in prostočasne aktivnosti 62.718,5373.655,70 108,881.984,59 6.634,42

75.350,1718059001 Programi športa 62.718,5373.655,70 108,881.984,59 6.634,42

30.900,016100101 plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI 26.466,9230.000,00 105,532.600,00 1.699,99
21.874,824000 Plače in dodatki 19.483,2121.469,52 103,122.548,10 673,28

1.152,624001 Regres za letni dopust 1.257,801.257,73 111,11.280,30 127,68

2.449,204002 Povračila in nadomestila 1.420,372.017,55 97,82.394,00 -55,20

0,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,000,00 ---515,86 515,86

436,804004 Sredstva za nadurno delo 271,39420,00 96,2420,00 -16,80

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,000,00 ---144,38 144,38

1.945,124010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.752,641.908,90 105,42.050,01 104,89

1.558,304011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.412,351.529,28 105,41.642,32 84,02

13,194012 Prispevek za zaposlovanje 11,9212,94 105,413,90 0,71

21,984013 Prispevek za starševsko varstvo 19,8721,56 105,423,16 1,18

456,614015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 456,34471,64 84,6386,16 -70,45

804,174024 Izdatki za službena potovanja 215,71710,88 122,1981,81 177,64

187,204029 Drugi operativni odhodki 165,32180,00 106,8200,00 12,80
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

610 - UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

42.810,826100102 materialni stroški telovadnice Vojnik 35.946,8042.530,89 94,940.625,58 -2.185,24
13.892,264020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.120,3913.892,26 100,013.892,26 0,00

910,004021 Posebni material in storitve 673,35820,00 100,0910,00 0,00

15.603,604022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.015,2314.759,34 87,913.718,36 -1.885,24

11.402,504025 Tekoče vzdrževanje 9.878,2712.479,29 100,011.402,50 0,00

102,464026 Poslovne najemnine in zakupnine 79,0080,00 100,0102,46 0,00

900,004029 Drugi operativni odhodki 180,56500,00 66,7600,00 -300,00

1.639,346100103 oprema telovadnice Vojnik 304,811.124,81 150,02.459,01 819,67
0,004202 Nakup opreme 304,811.124,81 ---819,67 819,67

1.639,344204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,01.639,34 0,00

0,006100105 materialni stroški Skvoš Vojnik 0,000,00 ---6.300,00 6.300,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 ---2.000,00 2.000,00

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 ---4.300,00 4.300,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

701 - KS VOJNIK

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

701 KS VOJNIK 22.600,0016.575,5624.605,00 133,230.100,00 7.500,00

2.410,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

244,692.410,00 120,82.910,00 500,00

2.410,000403 Druge skupne administrativne službe 244,692.410,00 120,82.910,00 500,00

2.410,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 244,692.410,00 120,82.910,00 500,00

2.410,007010101 krajevni praznik KS Vojnik 244,692.410,00 120,82.910,00 500,00
1.940,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 244,691.940,00 125,82.440,00 500,00

206,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00206,00 100,0206,00 0,00

90,004023 Prevozni stroški in storitve 0,0090,00 100,090,00 0,00

174,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00174,00 100,0174,00 0,00

1.190,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.174,003.195,00 100,01.190,00 0,00

1.190,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.174,003.195,00 100,01.190,00 0,00

1.190,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 3.174,003.195,00 100,01.190,00 0,00

1.190,007010110 stroški poslovanja KS Vojnik 3.174,003.195,00 100,01.190,00 0,00
435,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 708,16715,00 100,0435,00 0,00

30,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,030,00 0,00

602,004025 Tekoče vzdrževanje 2.464,542.467,00 100,0602,00 0,00

23,004029 Drugi operativni odhodki 1,3013,00 100,023,00 0,00

100,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 100,0100,00 0,00

17.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

13.156,8717.000,00 135,323.000,00 6.000,00

17.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 13.156,8717.000,00 135,323.000,00 6.000,00

17.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13.156,8717.000,00 135,323.000,00 6.000,00

17.000,007010121 vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik 13.156,8717.000,00 135,323.000,00 6.000,00
17.000,004025 Tekoče vzdrževanje 13.156,8717.000,00 135,323.000,00 6.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

701 - KS VOJNIK

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

2.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0,002.000,00 150,03.000,00 1.000,00

2.000,001803 Programi v kulturi 0,002.000,00 150,03.000,00 1.000,00

2.000,0018039002 Umetniški programi 0,002.000,00 150,03.000,00 1.000,00

2.000,007010140 "znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. Henn, I. Šopar, F. Goričan) 0,002.000,00 150,03.000,00 1.000,00
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,002.000,00 150,03.000,00 1.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

702 - KS NOVA CERKEV

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

702 KS NOVA CERKEV 25.800,0025.762,5132.293,00 111,628.800,00 3.000,00

1.700,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

122,001.700,00 129,42.200,00 500,00

1.700,000403 Druge skupne administrativne službe 122,001.700,00 129,42.200,00 500,00

1.700,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 122,001.700,00 129,42.200,00 500,00

1.700,007020101 krajevni praznik KS Nova Cerkev 122,001.700,00 129,42.200,00 500,00
1.558,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 122,001.558,00 132,12.058,00 500,00

142,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00142,00 100,0142,00 0,00

8.000,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.679,237.993,00 100,08.000,00 0,00

8.000,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.679,237.993,00 100,08.000,00 0,00

8.000,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 4.679,237.993,00 100,08.000,00 0,00

8.000,007020110 stroški poslovanja KS Nova Cerkev 4.679,237.993,00 100,08.000,00 0,00
2.195,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.420,882.658,00 100,02.195,00 0,00

3.656,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.343,993.656,00 100,03.656,00 0,00

587,004025 Tekoče vzdrževanje 607,20717,00 100,0587,00 0,00

400,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 300,00400,00 100,0400,00 0,00

12,004029 Drugi operativni odhodki 7,1612,00 100,012,00 0,00

550,004202 Nakup opreme 0,00550,00 100,0550,00 0,00

600,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,0600,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

702 - KS NOVA CERKEV

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

15.600,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

14.511,2815.600,00 116,018.100,00 2.500,00

15.600,001302 Cestni promet in infrastruktura 14.511,2815.600,00 116,018.100,00 2.500,00

15.600,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 14.511,2815.600,00 116,018.100,00 2.500,00

15.600,007020121 vzdrževanje makadamskih cest KS Nova Cerkev 14.511,2815.600,00 116,018.100,00 2.500,00
1.000,004023 Prevozni stroški in storitve 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

14.600,004025 Tekoče vzdrževanje 14.511,2814.600,00 117,117.100,00 2.500,00

0,0014 GOSPODARSTVO 6.450,006.500,00 ---0,00 0,00

0,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 6.450,006.500,00 ---0,00 0,00

0,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.450,006.500,00 ---0,00 0,00

0,007020102 pustni karneval 6.450,006.500,00 ---0,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.293,005.343,00 ---0,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 927,13927,00 ---0,00 0,00

0,004025 Tekoče vzdrževanje 229,87230,00 ---0,00 0,00

500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00500,00 100,0500,00 0,00

500,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

0,00500,00 100,0500,00 0,00

500,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 0,00500,00 100,0500,00 0,00

500,007020140 urejanje kraja (čistilna akcija…) KS Nova Cerkev 0,00500,00 100,0500,00 0,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 100,0500,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

703 - KS FRANKOLOVO

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

703 KS FRANKOLOVO 31.010,0023.523,6531.010,00 137,142.510,00 11.500,00

1.700,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

199,991.700,00 129,42.200,00 500,00

1.700,000403 Druge skupne administrativne službe 199,991.700,00 129,42.200,00 500,00

1.700,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 199,991.700,00 129,42.200,00 500,00

1.700,007030101 krajevni praznik KS Frankolovo 199,991.700,00 129,42.200,00 500,00
1.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 199,991.700,00 129,42.200,00 500,00

9.810,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.965,889.810,00 191,718.810,00 9.000,00

7.800,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.627,427.800,00 215,416.800,00 9.000,00

7.800,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 4.627,427.800,00 215,416.800,00 9.000,00

7.800,007030110 stroški poslovanja KS Frankolovo 4.627,427.800,00 215,416.800,00 9.000,00
1.185,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 688,331.255,00 100,01.185,00 0,00

4.403,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.214,184.550,00 100,04.403,00 0,00

717,004025 Tekoče vzdrževanje 718,05768,00 100,0717,00 0,00

85,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,0085,00 100,085,00 0,00

10,004029 Drugi operativni odhodki 6,8610,00 100,010,00 0,00

200,004202 Nakup opreme 0,00132,00 100,0200,00 0,00

1.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,001.000,00 850,010.200,00 9.000,00

2.010,000603 Dejavnost občinske uprave 338,462.010,00 100,02.010,00 0,00

2.010,0006039001 Administracija občinske uprave 338,462.010,00 100,02.010,00 0,00

2.010,007030201 stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo 338,462.010,00 100,02.010,00 0,00
1.450,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 338,461.450,00 100,01.450,00 0,00

350,004029 Drugi operativni odhodki 0,00350,00 100,0350,00 0,00

210,004202 Nakup opreme 0,00210,00 100,0210,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

703 - KS FRANKOLOVO

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

14.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

13.550,9414.000,00 114,316.000,00 2.000,00

14.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 13.550,9414.000,00 114,316.000,00 2.000,00

14.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13.550,9414.000,00 114,316.000,00 2.000,00

14.000,007030121 vzdrževanje makadamskih cest KS Frankolovo 13.550,9414.000,00 114,316.000,00 2.000,00
2.000,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 100,02.000,00 0,00

12.000,004025 Tekoče vzdrževanje 13.550,9414.000,00 116,714.000,00 2.000,00

500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00500,00 100,0500,00 0,00

500,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

0,00500,00 100,0500,00 0,00

500,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 0,00500,00 100,0500,00 0,00

500,007030140 urejanje kraja (čistilna akcija…) KS Frankolovo 0,00500,00 100,0500,00 0,00
500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 100,0500,00 0,00

5.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.806,845.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.806,845.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,0018059001 Programi športa 4.806,845.000,00 100,05.000,00 0,00

5.000,007030130 bazen Frankolovo 4.806,845.000,00 100,05.000,00 0,00
1.224,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 100,01.224,00 0,00

2.076,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 917,83926,00 100,02.076,00 0,00

500,004025 Tekoče vzdrževanje 365,02394,00 100,0500,00 0,00

1.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.523,993.680,00 100,01.200,00 0,00
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B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

407 OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ

0,0046.000,0046.000,00 ---0,00 0,00

0,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 46.000,0046.000,00 ---0,00 0,00

0,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 46.000,0046.000,00 ---0,00 0,00

0,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 46.000,0046.000,00 ---0,00 0,00

0,004070210 nakup avta PGD Vojnik 46.000,0046.000,00 ---0,00 0,00
0,004400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 46.000,0046.000,00 ---0,00 0,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE

304 - VP2020_2

veljavni proračun

2020-2

306 - RP_12

realizacija

proračuna 2020

288 - SP2021

sprejet proračun

2021

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

308 - RSP21_01

rebalans proračuna

2021-1

(4) (4)-(3)

Razlika

402 OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 245.400,00250.737,33252.000,00 100,0245.400,00 0,00

245.400,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 250.737,33252.000,00 100,0245.400,00 0,00

245.400,002201 Servisiranje javnega dolga 250.737,33252.000,00 100,0245.400,00 0,00

245.400,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

250.737,33252.000,00 100,0245.400,00 0,00

245.400,004020112 odplačilo dolgoročnih kreditov 250.737,33252.000,00 100,0245.400,00 0,00
159.000,005501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 160.974,67162.130,00 100,0159.000,00 0,00

86.400,005503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 89.762,6689.870,00 100,086.400,00 0,00
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Poročilo: 2021 FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA rebalans 2021

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Izbrani nivoji: /BLC/COFOG2/COFOG3/COFOG/PP

Veljavni proračun 
2020-2

Realizacija 
proračuna 2020

Sprejet proračun 
2021

Rebalans 
proračuna 2021-1

(RSP21_01-
SP2021)

%(RSP21_01,SP20
21)

Kriteriji za nivoje:  

Občina Vojnik

EUR EUR EUR EUR EUR

A Bilanca odhodkov 11.512.484 9.090.425 8.819.074 12.721.586 3.902.512 144,3

01 JAVNA UPRAVA 2.128.616 1.785.328 1.938.843 2.224.038 285.195 114,7

011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s 
področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev

1.500.709 1.278.945 1.523.993 1.532.493 8.500 100,6

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 1.493.609 1.272.839 1.518.893 1.527.393 8.500 100,6

1000101 nadomestila in drugi str. občinskemu svetu 16.000 12.716 16.000 16.000 0 100,0

1000102 nadomestila in drugi str. odborom 22.000 17.185 22.000 22.000 0 100,0

1000103 oprema, informiranje svetnikov 5.000 0 5.000 5.000 0 100,0

1000201 SLS 1.066 1.066 1.066 1.066 0 100,0

1000202 SDS 3.197 3.197 3.197 3.197 0 100,0

1000204 DeSUS 499 499 499 499 0 100,0

1000205 SD 1.205 1.205 1.205 1.205 0 100,0

1000208 Nova Slovenija 2.270 2.270 2.270 2.270 0 100,0

1000211 SMC 1.406 1.406 1.406 1.406 0 100,0

3000101 bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str. 55.000 53.106 57.200 57.200 0 100,0

3000102 nadomestilo za podžupana 8.400 7.983 8.500 8.500 0 100,0

3000103 reprezentanca 9.000 6.680 9.000 9.000 0 100,0

3000104 materialni stroški (telefon, seminarji, ostalo…) 3.000 371 3.000 3.000 0 100,0

4010101 bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo 416.000 320.678 429.300 403.400 -25.900 94,0

4010102 notranji revizor 8.000 5.527 5.000 5.000 0 100,0

4010103 službeno vozilo 25.000 22.030 5.000 5.000 0 100,0

4010104 Storitve (telefon, Hkom, poštnina, vzdrž. računal. in prog. opreme, …) 60.000 41.242 60.000 60.000 0 100,0

4010105 pisarniški material 9.500 7.989 9.500 9.500 0 100,0

4010106 ostali materialni stroški (ogrevanje, električna e., čiščenje, izobraževanje….) 30.000 25.715 30.000 30.000 0 100,0

5200101 plače - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 135.300 133.076 132.700 140.000 7.300 105,5

5200102 materialni stroški in ostalo - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 20.943 17.474 21.501 21.431 -70 99,7

5200201 plače - občinsko redarstvo 85.800 73.881 102.600 99.400 -3.200 96,9

5200202 materialni stroški in ostalo - občinsko redarstvo 49.280 38.104 49.485 48.385 -1.100 97,8

5200301 plače - urejanje prometa 32.400 28.120 30.400 34.700 4.300 114,1
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5200302 materialni stroški in ostalo - urejanje prometa 6.833 4.353 7.004 6.974 -30 99,6

5200401 plače - proračunsko računovodstvo 182.800 175.857 188.600 191.200 2.600 101,4

5200402 materialni stroški in ostalo - proračunsko računovodstvo 24.700 21.517 24.100 26.000 1.900 107,9

5200501 plače - varstvo okolja 83.400 80.656 93.100 93.800 700 100,8

5200502 materialni stroški in ostalo - varstvo okolja 4.100 2.521 5.150 5.150 0 100,0

6000101 plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala 147.500 128.547 163.100 173.100 10.000 106,1

6000102 stroški in oprema RO komunala 42.000 37.528 30.000 42.000 12.000 140,0

7030201 stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo 2.010 338 2.010 2.010 0 100,0

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 7.100 6.106 5.100 5.100 0 100,0

2000101 nadomestila članom nadzornega odbora 2.600 2.162 2.600 2.600 0 100,0

4020101 stroški provizij (obračuni po odlokih) in ostalo 4.500 3.943 2.500 2.500 0 100,0

013 Splošne zadeve 470.170 420.322 249.710 419.510 169.800 168,0
0131 Splošne kadrovske zadeve 5.700 4.755 6.000 6.000 0 100,0

1000110 občinske nagrade in priznanja 5.700 4.755 6.000 6.000 0 100,0

0133 Druge splošne zadeve in storitve 464.470 415.567 243.710 413.510 169.800 169,7

1000130 občinski praznik 6.000 3.598 6.000 6.000 0 100,0

4010201 računalniška oprema 9.500 7.985 5.000 7.000 2.000 140,0

4010202 poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo 38.000 30.459 6.000 25.000 19.000 416,7

4010410 materialni stroški upravna enota 2.000 1.068 2.000 2.000 0 100,0

4010501 materialni stroški policijska pisarna 300 219 300 300 0 100,0

4040190 urejanje kraja - Vojnik 24.200 18.962 25.000 25.000 0 100,0

4040191 urejanje kraja - Nova Cerkev 17.000 14.946 17.000 17.000 0 100,0

4040192 urejanje kraja - Frankolovo 14.800 14.553 14.000 14.000 0 100,0

4040296 investicije v urejanje krajev v KS Vojnik (trg Vojnik) 10.000 0 5.000 15.000 10.000 300,0

4050150 cenitve in ostalo (program opremljanja, množično vrednotenje) 8.000 3.314 5.000 5.000 0 100,0

4060101 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Vojnik 2.000 195 2.000 2.000 0 100,0

4060153 nakup poslovnih prostorov KS Vojnik (Skvoš) 235.000 235.000 0 100.000 100.000 ---

4060201 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Nova Cerkev 500 27 500 500 0 100,0

4060301 vzdrževanje poslovnih prostorov KS Frankolovo 2.500 1.108 1.000 1.000 0 100,0

4060401 storitve upravnika neprofitnih stanovanj 11.000 9.489 11.000 11.000 0 100,0

4060430 ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo) 27.000 26.545 50.000 50.000 0 100,0
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4060441 nakup zemljišč 23.000 22.470 70.000 100.000 30.000 142,9

5200110 oprema in inv. stroški - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 3.260 2.729 9.750 11.750 2.000 120,5

5200210 oprema in inv. stroški - občinsko redarstvo 17.270 17.252 0 1.400 1.400 ---

5200310 oprema in inv. stroški - urejanje prometa 3.830 2.694 5.250 6.750 1.500 128,6

5200410 oprema in inv. stroški - proračunsko računovodstvo 2.500 2.387 2.100 3.000 900 142,9

5200510 oprema in inv. stroški - varstvo okolja 0 0 0 1.500 1.500 ---

7010101 krajevni praznik KS Vojnik 2.410 245 2.410 2.910 500 120,8

7020101 krajevni praznik KS Nova Cerkev 1.700 122 1.700 2.200 500 129,4

7020140 urejanje kraja (čistilna akcija…) KS Nova Cerkev 500 0 500 500 0 100,0

7030101 krajevni praznik KS Frankolovo 1.700 200 1.700 2.200 500 129,4

7030140 urejanje kraja (čistilna akcija…) KS Frankolovo 500 0 500 500 0 100,0

015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 0 0 0 50.000 50.000 ---
0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 0 0 0 50.000 50.000 ---

4050148 digitalne rešitve pametnega mesta 0 0 0 50.000 50.000 ---

016 Druge dejavnosti javne uprave 125.150 67.663 131.150 179.045 47.895 136,5
0160 Druge dejavnosti javne uprave 125.150 67.663 131.150 179.045 47.895 136,5

1000120 celostna podoba občine 1.500 550 1.500 1.500 0 100,0

1000121 časopis Ogledalo in spletni medij 38.000 30.602 38.000 38.000 0 100,0

1000122 uradne objave 6.500 3.026 6.500 6.500 0 100,0

1000123 internetne strani 1.000 576 1.000 1.000 0 100,0

1000124 zastave in grbi 4.200 2.828 2.000 3.600 1.600 180,0

1000140 Skupnost občin Slovenije 1.450 1.380 1.500 1.500 0 100,0

1000160 splošna promocija občine 11.050 10.200 10.800 10.800 0 100,0

4020130 tekoča proračunska rezervacija 37.000 0 50.000 50.000 0 100,0

4080103 razvojni program podeželja - LAS 5.200 5.133 5.200 5.200 0 100,0

4090101 RASR Celje, razvoj 5.500 5.359 5.500 5.500 0 100,0

4090106 Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko" 3.650 3.496 3.650 3.650 0 100,0

4090107 Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje 500 0 500 100 -400 20,0

4090130 projekti razvoj podeželja LAS 9.600 4.514 5.000 51.695 46.695 ---
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017 Servisiranje javnega dolga 11.300 5.245 14.700 14.700 0 100,0
0171 Servisiranje javnega dolga države 11.300 5.245 14.700 14.700 0 100,0

4020110 obresti od kratkoročnih kreditov 0 0 5.000 5.000 0 100,0

4020111 obresti od dolgoročnih kreditov 11.300 5.245 9.700 9.700 0 100,0

018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih 
ravneh države

21.288 13.154 19.290 28.290 9.000 146,7

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 21.288 13.154 19.290 28.290 9.000 146,7

4010301 str. poslovanja KS Vojnik 400 225 400 400 0 100,0

4010302 str. poslovanja KS NC 1.000 279 1.000 1.000 0 100,0

4010303 str. poslovanja KS Frankolovo 900 169 900 900 0 100,0

7010110 stroški poslovanja KS Vojnik 3.195 3.174 1.190 1.190 0 100,0

7020110 stroški poslovanja KS Nova Cerkev 7.993 4.679 8.000 8.000 0 100,0

7030110 stroški poslovanja KS Frankolovo 7.800 4.627 7.800 16.800 9.000 215,4

02 OBRAMBA 41.550 29.135 13.500 28.500 15.000 211,1

022 Civilna zaščita 41.550 29.135 13.500 28.500 15.000 211,1
0220 Civilna zaščita 41.550 29.135 13.500 28.500 15.000 211,1

4070301 tekoči odhodki civilna zaščita 10.000 5.356 10.000 10.000 0 100,0

4070302 investicijski odhodki (oprema) civilna zaščita 3.000 2.944 3.000 3.000 0 100,0

4070303 refundacija plač civilna zaščita 500 166 500 500 0 100,0

4070305 Ukrepi CZ ob izrednih dogodkih (koronavirus) 28.050 20.669 0 15.000 15.000 ---

03 JAVNI RED IN VARNOST 229.011 228.314 119.400 101.525 -17.875 85,0

032 Protipožarna varnost 229.011 228.314 119.400 101.525 -17.875 85,0
0320 Protipožarna varnost 229.011 228.314 119.400 101.525 -17.875 85,0

4070101 Gasilska zveza 21.600 21.600 21.600 21.600 0 100,0

4070103 dotacija PGD Vojnik 13.087 13.087 11.757 14.267 2.510 121,4

4070104 dotacija PGD Nova Cerkev 11.355 11.355 10.201 9.969 -232 97,7

4070105 dotacija PGD Frankolovo 11.124 11.124 9.994 9.661 -333 96,7

4070106 dotacija PGD Socka 8.039 8.039 7.221 6.967 -254 96,5

4070107 dotacija PGD Lemberg 5.594 5.594 5.027 5.337 310 106,2

4070111 refundacija plač gasilci 1.700 1.004 1.700 1.700 0 100,0

4070112 zavarovanje gasilcev 1.011 1.011 900 1.100 200 122,2
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4070203 gasilski dom Frankolovo 2.500 2.500 0 0 0 ---

4070207 gasilski dom Socka 0 0 0 5.000 5.000 ---

4070210 nakup avta PGD Vojnik 148.000 148.000 46.000 19.924 -26.076 43,3

4070220 oprema - gasilska društva 5.000 5.000 5.000 5.000 0 100,0

4070223 gasilstvo ostalo  (obletnice, posebni dogodki) 0 0 0 1.000 1.000 ---

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.961.452 1.433.609 1.250.240 2.704.402 1.454.162 216,3

041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, 
povezanih z delom

41.500 40.000 30.000 30.000 0 100,0

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 41.500 40.000 30.000 30.000 0 100,0

4090102 subvencije v gospodarstvu 41.500 40.000 30.000 30.000 0 100,0

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 78.260 75.969 75.900 82.750 6.850 109,0
0421 Kmetijstvo 73.000 70.918 72.000 76.000 4.000 105,6

4050101 zavetišče za živali 10.000 8.456 9.000 9.000 0 100,0

4080101 razvoj 63.000 62.462 63.000 67.000 4.000 106,4

0422 Gozdarstvo 5.260 5.050 3.900 6.750 2.850 173,1

4080130 gozdne ceste 3.500 3.450 3.000 5.700 2.700 190,0

4080131 koncesijska dajatev lovstvo 1.760 1.600 900 1.050 150 116,7

045 Promet 1.408.202 945.481 975.600 2.314.362 1.338.762 237,2
0451 Cestni promet 1.408.202 945.481 975.600 2.314.362 1.338.762 237,2

4040101 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Vojnik 68.000 60.142 60.000 68.000 8.000 113,3

4040102 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Nova Cerkev 45.000 36.919 45.000 53.000 8.000 117,8

4040103 vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Frankolovo 43.500 41.771 40.000 42.000 2.000 105,0

4040108 zimska služba - KS Vojnik 50.000 22.526 50.000 50.000 0 100,0

4040109 zimska služba - KS Nova Cerkev 44.000 9.106 44.000 44.000 0 100,0

4040110 zimska služba - KS Frankolovo 42.000 14.519 43.000 43.000 0 100,0

4040111 oprema (odboj. ograje ipd.) 9.000 5.386 9.000 9.000 0 100,0

4040112 mostovi 10.000 2.452 7.000 12.000 5.000 171,4

4040117 vzdrževanje lokalnih cest 132.000 131.238 133.000 133.000 0 100,0

4040120 prometna signalizacija 15.000 11.647 28.000 28.000 0 100,0

4040201 načrti in študije - ceste, pločniki 25.000 6.097 25.000 20.000 -5.000 80,0

4040202 asfaltiranje cest 190.000 168.557 80.000 400.000 320.000 500,0
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40402021 rekonstrukcija asfaltnih cest 435.402 310.296 220.000 552.000 332.000 250,9

4040207 mostovi Vojnik 27.000 11.590 0 260.262 260.262 ---

4040208 mostovi Nova Cerkev 48.000 46.959 0 56.000 56.000 ---

4040211 avtobusne postaje -  KS Vojnik 0 0 0 6.000 6.000 ---

4040213 avtobusne postaje - KS Nova Cerkev 5.700 5.637 0 40.000 40.000 ---

4040214 kolesarske poti in pločniki (Vojnik, Socka, Frankolovo) 172.000 19.418 145.000 441.000 296.000 304,1

7010121 vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik 17.000 13.157 17.000 23.000 6.000 135,3

7020121 vzdrževanje makadamskih cest KS Nova Cerkev 15.600 14.511 15.600 18.100 2.500 116,0

7030121 vzdrževanje makadamskih cest KS Frankolovo 14.000 13.551 14.000 16.000 2.000 114,3

047 Druge gospodarske dejavnosti 51.700 47.865 45.600 48.000 2.400 105,3
0473 Turizem 51.700 47.865 45.600 48.000 2.400 105,3

4090121 turistična in gospodarska signalizacija 3.017 3.017 3.000 3.000 0 100,0

4090122 turistična društva, zavodi 12.000 12.000 12.000 12.000 0 100,0

4090123 promocija turizma (ostalo) 8.983 5.719 7.000 7.400 400 105,7

4090124 e-točka 500 0 500 2.500 2.000 500,0

4090129 Božični Vojnik 20.700 20.678 0 0 0 ---

4090131 Promocijski turistični dogodki 0 0 23.100 23.100 0 100,0

7020102 pustni karneval 6.500 6.450 0 0 0 ---

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 381.790 324.295 123.140 229.290 106.150 186,2
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 381.790 324.295 123.140 229.290 106.150 186,2

4040171 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik 21.910 20.813 19.140 22.320 3.180 116,6

4040172 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev 3.320 1.238 3.000 5.380 2.380 179,3

4040173 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice 1.560 1.500 1.000 1.590 590 159,0

4100110 elementar (sanacija po neurju…) 355.000 300.744 100.000 200.000 100.000 200,0

05 VARSTVO OKOLJA 437.003 265.592 1.106.834 1.824.059 717.225 164,8

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 71.168 36.801 32.064 58.314 26.250 181,9
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 71.168 36.801 32.064 58.314 26.250 181,9

4040140 odvoz kosovnih odpadkov 5.000 77 5.000 5.000 0 100,0

4040233 obnovitvene investicije stara infrastruktura (najemnina Simbio) 48.744 23.973 14.000 38.195 24.195 272,8

4040234 obnovitvene investicije nova (RCERO) infrastruktura (najemnina Simbio) 17.424 12.751 13.064 15.119 2.055 115,7
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052 Ravnanje z odpadno vodo 364.835 228.717 1.070.770 1.761.745 690.975 164,5
0520 Ravnanje z odpadno vodo 364.835 228.717 1.070.770 1.761.745 690.975 164,5

4040150 vzdrževanje kanalizacij (deratizacija) 4.000 2.048 4.000 4.000 0 100,0

4040151 razpis  za sofinanciranje "male čistilne naprave" 10.000 0 15.000 15.000 0 100,0

4040152 obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije (najemnina VO-KA) 180.000 179.595 305.956 240.000 -65.956 78,4

4040239 okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije 0 0 0 283.297 283.297 ---

4040240 načrti in študije - kanalizacija 10.000 5.428 10.000 10.000 0 100,0

4040242 izgradnja kanalizacije Vojnik (Arclin, Pot v Lešje, Konjsko) 986 986 479.814 512.148 32.333 106,7

4040244 izgradnja kanalizacije Vojnik (Gmajna) 5.000 0 54.000 286.000 232.000 529,6

4040246 izgradnja kanalizacije Višnja vas 6.000 0 60.000 20.000 -40.000 33,3

4040248 Izgradnja kanalizacije Nova Cerkev (vezava na čistilno nap. NC) 50.000 7.854 120.000 250.000 130.000 208,3

4040249 izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje) 61.000 0 1.000 62.000 61.000 ---

4040255 izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - kanalizacija 2.000 0 2.000 2.000 0 100,0

4040266 izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo 20.850 20.838 0 60.000 60.000 ---

4040268 urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in drugo..) 15.000 11.970 19.000 17.300 -1.699 91,1

056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 1.000 73 4.000 4.000 0 100,0
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 1.000 73 4.000 4.000 0 100,0

4050146 projekti varstva okolja (ener. Izkaz., DEM, mobilna polnilna enota) 1.000 73 4.000 4.000 0 100,0

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 1.405.329 690.014 637.007 1.335.441 698.434 209,6

061 Stanovanjska dejavnost 65.866 52.819 63.000 83.000 20.000 131,8
0610 Stanovanjska dejavnost 65.866 52.819 63.000 83.000 20.000 131,8

4060150 vzdrževanje stanovanj KS Vojnik 40.000 29.825 40.000 40.000 0 100,0

4060152 nakup oz. ureditev stanovanj KS Vojnik 0 0 0 20.000 20.000 ---

4060220 vzdrževanje stanovanj KS Nova Cerkev 2.000 425 2.000 2.000 0 100,0

4060221 poslovno stanovanjska stavba Nova Cerkev 22 2.366 2.366 0 0 0 ---

4060320 vzdrževanje stanovanj KS Frankolovo 1.500 202 1.000 1.000 0 100,0

4060412 rezervni sklad neprofitnih stanovanj 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100,0

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 67.000 18.537 65.000 73.000 8.000 112,3
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 67.000 18.537 65.000 73.000 8.000 112,3

1000161 razvojni program občine 3.000 1.673 0 5.000 5.000 ---

4050120 GIC 11.000 10.618 11.000 14.000 3.000 127,3

Čas izpisa: 13.02.2021 14:47:41 Stran 7 od 12Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
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4050121 prostorski informacijski sistem občin 2.000 1.976 2.000 2.000 0 100,0

4050140 geodetske storitve (posnetki, vpis v kataster,izdelava načrta) 1.000 0 2.000 2.000 0 100,0

4050141 občinski prostorski načrt 20.000 4.270 20.000 20.000 0 100,0

4050144 obč. podrobni prost. načrt (Konjsko, Višnja vas) 30.000 0 30.000 30.000 0 100,0

063 Oskrba z vodo 1.191.963 560.479 453.007 1.113.441 660.434 245,8
0630 Oskrba z vodo 1.191.963 560.479 453.007 1.113.441 660.434 245,8

4040163 obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-KA) 687.963 198.250 252.007 812.441 560.434 322,4

4040270 načrti in študije - vodovodi 2.000 531 5.000 15.000 10.000 300,0

4040273 izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli Potok) 208.000 207.851 0 0 0 ---

4040277 izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje) 160.000 70.170 110.000 200.000 90.000 181,8

4040278 izgradnja vodovoda Frankolovo (Rove) 21.000 17.214 0 0 0 ---

4040283 izgradnja vodovoda Brdce 75.000 63.647 0 0 0 ---

4040286 izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - vodovod 2.000 0 2.000 2.000 0 100,0

4040289 izgradnja vodovoda Hrastnik 36.000 2.816 84.000 84.000 0 100,0

064 Cestna razsvetljava 80.500 58.180 56.000 66.000 10.000 117,9
0640 Cestna razsvetljava 80.500 58.180 56.000 66.000 10.000 117,9

4040130 javna razsvetljava 50.000 37.620 50.000 50.000 0 100,0

4040220 izgradnja javne razsvetljave 30.500 20.559 6.000 16.000 10.000 266,7

07 ZDRAVSTVO 21.850 18.603 12.850 22.850 10.000 177,8

072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 20.000 18.603 11.000 21.000 10.000 190,9
0721 Splošne zdravstvene storitve 20.000 18.603 11.000 21.000 10.000 190,9

4030420 mrliško ogledna služba 19.000 18.603 10.000 20.000 10.000 200,0

4030905 investicija Zdravstvena postaja Vojnik 1.000 0 1.000 1.000 0 100,0

074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 1.850 0 1.850 1.850 0 100,0
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 1.850 0 1.850 1.850 0 100,0

4030401 zdravstvo ostalo 1.850 0 1.850 1.850 0 100,0

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH 
INSTITUCIJ

433.317 351.777 436.642 534.520 97.877 122,4

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 217.532 168.261 215.150 274.128 58.977 127,4
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 217.532 168.261 215.150 274.128 58.977 127,4

4030605 ostalo (športna zveza) 500 0 500 500 0 100,0
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4030607 financiranje najemnine za telovadnico 32.700 21.627 42.000 42.000 0 100,0

4030609 vzdrževanje igrišč 6.000 4.276 6.000 6.000 0 100,0

4030615 nagrada za športne dosežke 2.000 480 2.000 2.000 0 100,0

4030617 športni programi društev, klubov, šol in vrtcev (razpis) 59.300 57.691 59.300 59.300 0 100,0

4030930 investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 18.600 8.603 7.000 42.567 35.567 608,1

4030931 investicije - igrišča Vojnik 10.000 0 10.000 25.000 15.000 250,0

4030935 Planinski dom Vojnik 1.776 1.776 0 1.776 1.776 ---

4030936 investicije in vzdrževanje skakalnega centra 8.000 6.283 8.000 8.000 0 100,0

6100101 plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI 30.000 26.467 30.900 32.600 1.700 105,5

6100102 materialni stroški telovadnice Vojnik 42.531 35.947 42.811 40.626 -2.185 94,9

6100103 oprema telovadnice Vojnik 1.125 305 1.639 2.459 820 150,0

6100105 materialni stroški Skvoš Vojnik 0 0 0 6.300 6.300 ---

7030130 bazen Frankolovo 5.000 4.807 5.000 5.000 0 100,0

082 Kulturne dejavnosti 181.985 158.445 185.692 222.492 36.800 119,8
0820 Kulturne dejavnosti 181.985 158.445 185.692 222.492 36.800 119,8

4030501 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostalo 2.000 1.999 2.000 2.000 0 100,0

4030503 obnova kult. zašč.stavb 0 0 0 25.000 25.000 ---

4030510 poslovanje knjižnica - dotacija (OKC) 57.000 57.000 57.000 57.000 0 100,0

4030511 knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC) 18.000 18.000 18.000 18.000 0 100,0

4030512 materialni stroški knjižnice 14.000 8.825 14.000 14.000 0 100,0

4030513 investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC, enota Vojnik) 2.000 1.927 2.000 2.000 0 100,0

4030520 prireditve in ostalo 20.000 13.249 20.000 20.000 0 100,0

4030521 programi ostalih društev 6.000 4.502 6.000 6.000 0 100,0

4030530 Sklad za kulturne dejavnosti Celje 1.800 900 1.800 1.800 0 100,0

4030531 dotacije za ljubiteljsko kulturo 37.000 33.800 35.400 35.400 0 100,0

4030550 vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje) 10.000 9.950 3.000 14.000 11.000 466,7

4030551 vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev 1.200 780 2.500 2.500 0 100,0

4030552 vzdrževanje dvorane - Frankolovo 100 0 700 700 0 100,0

4030553 vzdrževanje paviljona Frankolovo 2.000 753 2.000 2.000 0 100,0

4030554 sofinanciranje uporabe šotora 0 0 10.000 10.000 0 100,0

6100104 materialni stroški KD Vojnik 8.885 6.760 9.292 9.092 -200 97,9
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7010140 "znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. Henn, I. Šopar, F. Goričan) 2.000 0 2.000 3.000 1.000 150,0

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih 
institucij

33.800 25.071 35.800 37.900 2.100 105,9

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 33.800 25.071 35.800 37.900 2.100 105,9

4030342 socialni transferji 6.800 4.268 6.800 6.800 0 100,0

4030350 druge socialne institucije 9.000 7.901 9.000 9.000 0 100,0

4030351 socialna društva 10.000 10.000 10.000 10.000 0 100,0

4030353 šolski sklad 1.500 1.500 1.500 1.500 0 100,0

4030354 občina po meri invalidov 1.500 229 1.500 3.600 2.100 240,0

4030355 medgeneracijsko sodelovanje (CPU), socialno podjetništvo 1.000 172 1.000 1.000 0 100,0

4030620 programi za mlade (javno delo in drugo) 0 0 2.000 2.000 0 100,0

4030621 "Rad te imam Vojnik" (RTIV) 4.000 1.000 4.000 4.000 0 100,0

09 IZOBRAŽEVANJE 4.106.156 3.565.478 2.579.058 3.151.251 572.193 122,2

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 3.675.476 3.220.913 2.137.378 2.742.071 604.693 128,3
0911 Predšolska vzgoja 3.296.079 2.905.245 1.851.158 2.368.851 517.693 128,0

4030201 Vrtec Mavrica Vojnik - tekoči odhodki 950.000 910.707 969.000 969.000 0 100,0

4030202 Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko vzdrževanje 12.000 12.000 12.000 12.000 0 100,0

4030210 plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih 390.000 375.366 400.000 400.000 0 100,0

4030951 investicija Vrtec Frankolovo 1.944.079 1.607.171 470.158 987.851 517.693 210,1

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 379.397 315.669 286.220 373.220 87.000 130,4

4030101 materialni stroški 216.300 214.191 204.000 231.000 27.000 113,2

4030104 vzdrževanje prostora in opreme šol 38.777 35.777 38.000 68.000 30.000 179,0

4030105 glasbena šola 8.400 5.627 8.700 8.700 0 100,0

4030106 najemnina telovadnica Vojnik 25.920 21.888 35.520 35.520 0 100,0

4030961 investicija OŠ Frankolovo 90.000 38.186 0 30.000 30.000 ---

094 Visokošolsko izobraževanje 2.680 2.680 2.680 2.680 0 100,0
0941 Visokošolsko izobraževanje 2.680 2.680 2.680 2.680 0 100,0

4030801 Regijsko visokošolsko središče 2.680 2.680 2.680 2.680 0 100,0

096 Podporne storitve pri izobraževanju 428.000 341.884 439.000 406.500 -32.500 92,6
0960 Podporne storitve pri izobraževanju 428.000 341.884 439.000 406.500 -32.500 92,6

4030102 prevozi učencev 310.000 235.878 310.000 310.000 0 100,0
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4030103 dodatni program 113.500 104.507 124.500 92.000 -32.500 73,9

4030710 pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov 1.500 0 1.500 1.500 0 100,0

4090108 štipendiranje 3.000 1.500 3.000 3.000 0 100,0

10 SOCIALNA VARNOST 748.200 722.574 724.700 795.000 70.300 109,7

101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 22.000 20.835 22.000 22.000 0 100,0
1012 Varstvo invalidnih oseb 22.000 20.835 22.000 22.000 0 100,0

4030320 družinski pomočnik 22.000 20.835 22.000 22.000 0 100,0

104 Varstvo otrok in družine 14.000 11.745 12.000 14.300 2.300 119,2
1040 Varstvo otrok in družine 14.000 11.745 12.000 14.300 2.300 119,2

4030301 obdaritev novorojenčkov 14.000 11.745 12.000 14.300 2.300 119,2

107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno 
izključenih kategorij prebivalstva

618.700 596.727 605.700 664.700 59.000 109,7

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih 

kategorij prebivalstva

618.700 596.727 605.700 664.700 59.000 109,7

4030330 pomoč na domu 141.000 140.499 125.000 175.000 50.000 140,0

4030332 socialni zavodi (domska oskrba) 332.000 320.905 340.000 340.000 0 100,0

4030333 prostor Društva upokojencev Vojnik 0 0 0 4.000 4.000 ---

4030340 subvencije stanarin 43.000 41.909 43.000 48.000 5.000 111,6

4030341 pogrebni stroški 6.000 927 6.000 6.000 0 100,0

4030352 sociala ostalo 11.700 7.820 11.700 11.700 0 100,0

4030410 zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov 85.000 84.667 80.000 80.000 0 100,0

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 93.500 93.267 85.000 94.000 9.000 110,6
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 93.500 93.267 85.000 94.000 9.000 110,6

4020120 zakonske rezerve - sklad 87.000 87.000 82.000 88.000 6.000 107,3

4100101 prevozi vode 6.500 6.267 3.000 6.000 3.000 200,0

B Račun finančnih terjatev in naložb 46.000 46.000 0 0 0 ---
03 JAVNI RED IN VARNOST 46.000 46.000 0 0 0 ---

032 Protipožarna varnost 46.000 46.000 0 0 0 ---
0320 Protipožarna varnost 46.000 46.000 0 0 0 ---

4070210 nakup avta PGD Vojnik 46.000 46.000 0 0 0 ---
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C Račun financiranja 252.000 250.737 245.400 245.400 0 100,0

01 JAVNA UPRAVA 252.000 250.737 245.400 245.400 0 100,0

017 Servisiranje javnega dolga 252.000 250.737 245.400 245.400 0 100,0
0171 Servisiranje javnega dolga države 252.000 250.737 245.400 245.400 0 100,0

4020112 odplačilo dolgoročnih kreditov 252.000 250.737 245.400 245.400 0 100,0
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2021 - 2024

Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2021-1

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2021 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Po L. 2024
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 235.000 100.000 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 235.000 100.000 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 235.000 100.000 0 0 0 0

OB139-20-0005 nakup objekta SKVOŠ v Vojniku 235.000 100.000 0 0 0 031.03.202101.11.2020335.000

235.000 100.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0 50.000 50.000 50.000 0 0

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0 50.000 50.000 50.000 0 0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0 50.000 50.000 50.000 0 0

OB139-21-0008 Digitalne rešitve pametnega mesta 0 50.000 50.000 50.000 0 031.12.202301.01.2021150.000

0 30.000 30.000 30.000 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

0 20.000 20.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 111.750 180.143 77.983 22.000 0 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 11.349 86.983 45.183 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 11.349 86.983 45.183 0 0 0

OB139-16-0012 Ureditev tematskih poti 5.917 2.000 18.000 0 0 031.12.202201.01.201725.917

5.917 2.000 4.066 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 13.934 0 0 0PV - EU sredstva

OB139-17-0006 Izgradnja postajališča za avtodome 0 3.000 26.529 0 0 031.12.202201.01.201829.529

0 3.000 6.529 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 20.000 0 0 0PV - EU sredstva

OB139-20-0001 Postavitev fitnesa na prostem v Vojniku 918 35.288 0 0 0 031.12.202201.10.202036.206

918 10.702 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 24.586 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB139-20-0003 Učni vrt v Vojniku 4.514 46.695 654 0 0 031.12.202201.10.202051.863

4.514 16.075 225 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 30.620 429 0 0 0PV - EU sredstva
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0 11.760 8.000 3.000 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 0 11.760 8.000 3.000 0 0

OB139-19-0012 obnova strehe na upravni stavbi KS Frankolovo 0 9.000 0 0 0 031.12.202101.01.20219.000

0 9.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0041 nakup opreme za krajevne skupnosti 0 2.760 8.000 3.000 0 031.12.202301.01.202013.760

0 2.760 8.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 100.401 81.400 24.800 19.000 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 100.401 81.400 24.800 19.000 0 0

OB139-19-0007 nakup avta za občinsko upravo 19.850 0 0 0 0 031.07.202001.01.202019.850

19.850 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0008 nakup avtomobilov za SOU (skupno obč.upravo) 16.720 15.000 0 0 0 031.12.202101.01.202031.720

16.720 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0009 nakup opreme za SOU (skupno obč.upravo) 8.343 9.400 5.800 0 0 031.12.202201.01.202023.143

8.343 9.400 5.800 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0010 obnova fasade na obč.upravni stavbi in kletnih pr. 29.624 17.000 0 0 0 031.05.202101.01.202046.624

29.624 17.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0013 nakup tovornega vozila za režijski obrat 14.428 0 0 0 0 031.12.202001.01.202014.428

14.428 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0037 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet 10.502 18.000 10.000 10.000 0 031.12.202301.01.202042.502

10.502 18.000 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0038 oprema za režijski obrat 934 7.000 9.000 9.000 0 031.12.202301.01.202025.934

934 7.000 9.000 9.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-21-0007 Izgradnja nadstreška ra režijski obrat 0 15.000 0 0 0 031.12.202101.01.202115.000

0 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 516.902 32.924 10.000 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 516.902 32.924 10.000 0 0 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 82.719 3.000 0 0 0 0

OB139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita 82.719 3.000 0 0 0 031.12.202101.01.200685.719

82.719 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 434.183 29.924 10.000 0 0 0

OB139-07-0048 nakup gasilske opreme 75.683 5.000 0 0 0 031.12.202101.01.200780.683

75.683 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-09-0006 investicijska sredstva za prostore PGD Vojnik 56.000 0 10.000 0 0 031.12.202201.01.201066.000

56.000 0 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB139-10-0007 investicijska sredstva za PGD Socka 24.000 5.000 0 0 0 031.12.202101.01.201129.000

24.000 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-12-0004 investicijska sredstva za prostore PGD Frankolovo 47.500 0 0 0 0 031.12.202001.01.201347.500

47.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-18-0002 Nakup gasilske ploščadi PGD Vojnik 231.000 19.924 0 0 0 031.12.202101.01.2019250.924

231.000 19.924 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 746.479 57.000 0 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 746.479 57.000 0 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 746.479 57.000 0 0 0 0

OB139-07-0070 državne pomoči v kmetijstvu - razvoj 746.479 57.000 0 0 0 031.12.202101.01.2007803.479

746.479 57.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 722.461 1.849.500 390.000 379.088 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 722.461 1.849.500 390.000 379.088 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.535 15.500 14.000 10.000 0 0

OB139-19-0020 investicije in inv.vzdrž.opreme (odboj.ogr., sig) 5.386 7.500 9.000 7.000 0 031.12.202301.01.202028.886

5.386 7.500 9.000 7.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0021 investicijsko vzdrževanje mostov 2.149 8.000 5.000 3.000 0 031.12.202301.01.202018.149

2.149 8.000 5.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 688.730 1.772.000 370.000 363.088 0 0

OB139-07-0075 Kolesarske poti in pločniki Vojnik 23.003 2.000 0 0 0 031.12.202101.04.200725.003

23.003 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-11-0015 modernizacija ceste Lemberg - Vine 19.132 0 0 308.088 0 031.12.202301.01.2012327.220

19.132 0 0 61.618 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 246.470 0 0PV - EU sredstva

OB139-14-0016 PLOČNIK ZA PEŠCE V VOJNIKU OB GLAVNI CESTI 60.316 8.000 0 0 0 031.12.202001.01.201568.316

60.316 8.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-17-0003 Izgradnja pločnika s kolesar.stezo Vojnik-Arclin 0 100.000 0 0 0 031.12.202101.01.2021100.000

0 100.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB139-18-0004 Izgradnja pločnika od reg. Ceste do PGD Frankolovo 0 0 50.000 0 0 031.12.202201.01.201950.000

0 0 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-18-0005 Rekonstrukcija Kašove in Petelinškove ulice 13.435 10.000 80.000 0 0 031.12.202101.01.2019103.435

13.435 10.000 80.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-18-0006 Rekonstrukcija Ceste talcev 2.888 167.000 200.000 0 0 031.12.202101.01.2019369.888

2.888 167.000 200.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB139-18-0008 Rekonstrukcija mostu Kaplja - Višnja vas 17.239 250.000 0 0 0 031.12.202101.01.2019267.239

0 194.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

17.239 56.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-18-0009 Rekonstrukcija mostu Jankova-Rove (1 most) 0 0 0 30.000 0 031.12.202301.01.202330.000

0 0 0 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0003 Rekonstrukcija Keršove ulice (od ZD do semaforja) 133.209 300.000 0 0 0 031.12.202101.01.2020433.209

133.209 300.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0004 rekonstrukcija Preložnikova in Ahtikova ulica 9.250 0 0 0 0 029.02.202001.09.20199.250

9.250 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0022 načrti in študije - ceste, pločniki 6.097 20.000 25.000 25.000 0 031.12.202301.01.202076.097

6.097 20.000 25.000 25.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0023 Asfaltiranje cest v letih 2020-2021 168.557 400.000 0 0 0 031.12.202101.01.2020568.557

168.557 400.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0024 izgradnja pločnika Vojnik-Gmajna 16.071 225.000 0 0 0 031.12.202101.01.2020241.071

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

16.071 225.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0025 izgradnja pločnika OŠ Vojnik-blok MIK 0 20.000 0 0 0 031.12.202101.01.202120.000

0 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0027 sanacija mostu Male Dole (pri Pezdevšek) 2.440 53.000 0 0 0 031.12.202101.01.202055.440

2.440 53.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0028 rekonstrukcija mostu Polže-Hrenova (pri Pozjak) 46.959 0 0 0 0 031.12.202001.01.202046.959

46.959 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0029 rekonstruk.LC Socka (cesti proti Dobrni in Frank.) 0 75.000 0 0 0 031.12.202101.01.202075.000

0 75.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0030 rekonstrukcija ceste LC Pristava-Bezovica 166.788 0 0 0 0 031.12.202001.01.2020166.788

166.788 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0042 Državna kolesarska pot Celje-Vojnik-Dobrna 3.347 25.000 0 0 0 031.12.202101.01.202028.347

3.347 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-20-0007 sanacija mostu LC Male Dole-Rove-Črešnjice 0 0 15.000 0 0 031.12.202101.01.202115.000

0 0 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-20-0008 izgradnja pločnika v NOVI CERKVI-GMAJNER 0 61.000 0 0 0 031.12.202101.01.202161.000

0 61.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-21-0006 sanacija mostu Senegaški mlin v Socki 0 56.000 0 0 0 031.12.202101.03.202156.000

0 56.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 5.637 46.000 0 0 0 0

OB139-18-0010 Avtobusna postaja Vojnik 0 6.000 0 0 0 031.12.202101.01.20216.000

0 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB139-19-0005 Avtobusna postaja Lemberg 5.637 0 0 0 0 031.01.202001.09.20195.637

5.637 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-21-0010 Ureditev avtobusnih postajališč v Razdelju 0 40.000 0 0 0 031.12.202101.03.202140.000

0 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 20.559 16.000 6.000 6.000 0 0

OB139-19-0026 izgradnja javne razsvetljave 20.559 16.000 6.000 6.000 0 031.12.202301.01.202048.559

20.559 16.000 6.000 6.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 252.919 49.000 0 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 249.902 30.000 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 249.902 30.000 0 0 0 0

OB139-07-0074 državne pomoči v malem gospodarstvu 249.902 30.000 0 0 0 031.12.202101.01.2007279.902

249.902 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 3.017 19.000 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 3.017 19.000 0 0 0 0

OB139-19-0014 postavitev turistična signalizacije 3.017 2.000 0 0 0 031.12.202101.01.20205.017

3.017 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-21-0009 Vzpostavitev brezplačnega Wi Fi for EU, Vojnik 0 17.000 0 0 0 031.12.202101.03.202117.000

0 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 15.000 0 0 0 0OV - Tuji partnerji

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.095.253 3.355.750 4.583.608 1.678.142 271.200 860.000

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.095.253 3.355.750 4.583.608 1.678.142 271.200 860.000

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.724 53.314 27.000 27.000 0 0

OB139-19-0031 obnovitvene investicije v odlagališča 36.724 53.314 27.000 27.000 0 031.12.202301.01.2020144.038

36.724 53.314 27.000 27.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.058.529 3.302.436 4.556.608 1.651.142 271.200 860.000

OB139-07-0020 izgradnja kanalizacije-izven urejenih območij 12.282 2.000 0 0 0 031.12.202101.01.200714.282

12.282 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-14-0005 Fekalna kanalizacija Nova Cerkev-Razdelj (faza 1) 17.965 250.000 0 0 0 031.12.202101.01.2017267.965

17.965 250.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB139-14-0012 Sekundarna kanalizacija Frankolovo 364.081 20.000 0 0 0 860.00031.12.202801.01.20161.244.081

364.081 20.000 0 0 0 860.000PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0PV - EU sredstva
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OB139-16-0006 Izgradnja kanalizacije Lešje (nad jezerom) 6.461 1.000 1.000 0 0 031.12.202101.01.20178.461

6.461 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-17-0004 Izgradnja kanalizacije Ivenca 0 0 380.000 20.000 0 031.12.202301.01.2019400.000

0 0 80.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 300.000 0 0 0PV - EU sredstva

OB139-17-0011 Izgradnja kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) 450.697 2.372.886 3.640.808 738.142 0 031.12.202101.01.20188.202.533

0 512.148 129.912 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

25.435 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

425.262 1.860.739 3.510.896 738.142 0 0OV - Druge občine

OB139-17-0014 Izgradnja kanalizacije v Višnji vasi 2.529 20.000 220.000 0 0 031.12.202201.01.2018242.529

2.529 20.000 220.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0032 načrti in študije - kanalizacije, čist.naprave 4.082 9.550 9.800 9.800 0 031.12.202301.01.202033.232

4.082 9.550 9.800 9.800 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0033 obnovitvene investicije v kanalizacije in ČN 179.595 240.000 305.000 305.000 0 031.12.202301.01.20201.029.595

179.595 240.000 305.000 305.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0036 Izgradnja kanalizacije Dol pod Gojko 20.838 0 0 0 0 031.12.202001.01.202020.838

20.838 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0039 Fekalna kanalizacija Pot v Lešje (območje Gmajna) 0 286.000 0 0 0 031.12.202101.01.2020286.000

0 59.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 227.000 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB139-19-0040 Fekalna kanalizacija  Pot v Lešje (Konjsko) 0 0 0 307.000 0 031.12.202401.01.2024307.000

0 0 0 307.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-20-0004 izgr.kanalizacije LC Lešje (od meje obč. do Kovač) 0 61.000 0 0 0 031.03.202101.10.202061.000

0 61.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-20-0006 Fekalna kanalizacija Nova Cerkev-Razdelj (faza 2) 0 0 0 271.200 271.200 031.12.202401.01.2023542.400

0 0 0 271.200 271.200 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-21-0005 izgradnja kanalizacije Dol pod Gojko 2.del 0 40.000 0 0 0 031.12.202101.03.202140.000

0 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.416.031 1.370.631 388.200 391.400 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 341.329 20.000 0 10.000 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 341.329 20.000 0 10.000 0 0

OB139-07-0060 izdelava prostorskega reda in strat (sedaj OPN1,2) 341.329 0 0 0 0 031.12.202001.01.2006341.329

341.329 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-18-0012 postopek Občinskega prostorskega načrta (OPN 3) 0 20.000 0 10.000 0 031.12.202101.01.201930.000

0 20.000 0 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1603 Komunalna dejavnost 955.682 1.142.731 265.000 260.000 0 0

16039001 Oskrba z vodo 667.599 1.113.441 265.000 260.000 0 0

OB139-07-0030 izgradnja vodovodov-izven urejenih območij 12.629 2.000 0 0 0 031.12.202101.01.200714.629

12.629 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-12-0008 izgradnja vodovoda Frankolovo - Beli Potok 215.883 0 0 0 0 031.12.202001.01.2013215.883

215.883 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-14-0006 IZGRADNJA VODOVODA SPODNJE BRDCE 136.710 0 0 0 0 031.12.202001.01.2016136.710

136.710 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-14-0008 IZGRADNJA VODOVODA HRASTNIK 3.652 84.000 0 0 0 031.12.202101.01.201987.652

3.652 84.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-17-0012 Izgradnja vodovodnega sistema v Trnovljah 82.730 200.000 0 0 0 031.12.202101.01.2018282.730

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

82.730 200.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-17-0013 Podaljšanje vodovoda Rove 17.214 0 0 0 0 031.12.202001.10.202017.214

17.214 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0034 načrti in študije - vodovodi 531 15.000 10.000 5.000 0 031.12.202301.01.202030.531

531 15.000 10.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0035 obnovitvene investicije v vodovode 198.250 812.441 255.000 255.000 0 031.12.202301.01.20201.520.691

198.250 812.441 255.000 255.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 288.083 29.290 0 0 0 0

OB139-07-0062 pokopališče in mrliška vežica Vojnik 224.146 22.320 0 0 0 031.12.202101.01.2007246.466

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

224.146 22.320 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-12-0003 pokopališče in vežica v Frankolovem in Črešnjicah 38.643 1.590 0 0 0 031.12.202101.01.201339.643

38.643 1.590 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-13-0003 pokopališče in mrliška vežica Nova Cerkev 25.294 5.380 0 0 0 031.12.202101.01.201430.674

25.294 5.380 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 72.998 56.200 39.700 39.700 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 72.998 56.200 39.700 39.700 0 0

OB139-14-0017 UREDITEV POSL.-STANOVANJSKE STAVBE NOVA CERKEV 22 50.280 0 0 0 0 031.12.202001.01.201550.280

50.280 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter posl.prostorov 22.718 36.200 39.700 39.700 0 031.12.202301.01.2020138.318

22.718 36.200 39.700 39.700 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-21-0001 ureditev stanovanj Celjska cesta 14 0 20.000 0 0 0 031.12.202301.03.202120.000

0 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 46.023 151.700 83.500 81.700 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.617 25.700 12.500 10.700 0 0

OB139-15-0002 Ureditev trškega jedra Vojnik 0 15.000 0 0 0 031.12.202101.01.201915.000

0 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0018 urejanje krajev 7.617 10.700 12.500 10.700 0 031.12.202301.01.202041.517

7.617 10.700 12.500 10.700 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16069002 Nakup zemljišč 38.406 126.000 71.000 71.000 0 0

OB139-19-0017 nakup in pridobitev zemljišč 38.406 126.000 71.000 71.000 0 031.12.202301.01.2020306.406

38.406 126.000 71.000 71.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 1.000 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 0 1.000 0 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 1.000 0 0 0 0

OB139-19-0043 investicijsko vzdrže. Zdravstvena postaja Vojnik 0 1.000 0 0 0 031.12.202101.01.20201.000

0 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 127.025 71.714 61.000 19.000 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 21.000 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 21.000 0 0 0 0

OB139-21-0003 obnova kulturnega spomenika Borko v Polžah 0 21.000 0 0 0 031.12.202105.02.202121.000

0 8.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 13.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 80.827 5.000 6.000 2.000 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 36.779 2.000 2.000 2.000 0 0

OB139-09-0001 investicije v knjižnico Vojnik 36.779 2.000 2.000 2.000 0 031.12.202301.01.200942.779

36.779 2.000 2.000 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 44.048 3.000 4.000 0 0 0

OB139-11-0014 inv. vzdrževanje in širitev  KUD Vojnik 44.048 3.000 4.000 0 0 031.12.202201.01.201251.048

44.048 3.000 4.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 46.198 45.714 55.000 17.000 0 0

18059001 Programi športa 46.198 45.714 55.000 17.000 0 0

OB139-14-0013 IGRIŠČE PRI OŠ A. B. FRANKOLOVO 5.959 0 16.000 0 0 031.12.202201.01.201821.959

5.959 0 16.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0PV - EU sredstva
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OB139-15-0003 nakup opreme za UŠKI 16.535 2.459 0 0 0 031.12.202101.01.201618.994

16.535 2.459 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-16-0009 Posodobitev teniškega kompleksa v Vojniku 0 2.000 4.000 0 0 031.12.202201.01.20206.000

0 2.000 4.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0006 Planinski dom Vojnik 10.212 1.776 0 0 0 031.12.202001.01.201611.988

10.212 1.776 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0011 inv.vzdrževanje bazena v Frankolovem 3.524 1.200 5.000 5.000 0 031.12.202301.01.202014.724

3.524 1.200 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0015 investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov 7.685 5.279 10.000 12.000 0 031.12.202301.01.202034.964

7.685 5.279 10.000 12.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0016 izgradnja odbojkarskega igrišča v Vojniku 0 0 20.000 0 0 031.12.202201.01.202020.000

0 0 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-20-0002 investicije in inv.vzdrž. Skakalnega centra Vizore 2.283 8.000 0 0 0 031.12.202301.01.202010.283

2.283 8.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-21-0004 Ureditev igrišča pri Skvošu 0 25.000 0 0 0 031.12.202101.03.202125.000

0 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 3.062.845 1.110.851 50.000 50.000 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.240.457 1.001.851 12.000 12.000 0 0

19029001 Vrtci 2.240.457 1.001.851 12.000 12.000 0 0

OB139-07-0057 inv. vzdrž. vrtca Mavrica in vrtca s koncesijo 239.509 14.000 12.000 12.000 0 031.12.202301.01.2006277.509

239.509 14.000 12.000 12.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-14-0014 IZGRADNJA VRTCA FRANKOLOVO 2.000.948 987.851 0 0 0 031.12.202101.01.20172.988.799

376.308 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 524.710 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

1.624.640 463.141 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 822.388 98.000 38.000 38.000 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 822.388 98.000 38.000 38.000 0 0

OB139-07-0056 inv. vzdrževanje prostora in opreme šol 780.302 68.000 38.000 38.000 0 031.12.202301.01.2006924.302

780.302 68.000 38.000 38.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB139-19-0002 Rekonstrukcija telovadnica Frankolovo 42.086 30.000 0 0 0 031.12.202001.01.201972.086

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 16.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

42.086 14.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

Občina Vojnik - Rebalans Stran 9 od 10



PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2021 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Po L. 2024
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

1905 Drugi izobraževalni programi 0 11.000 0 0 0 0

19059001 Izobraževanje odraslih 0 11.000 0 0 0 0

OB139-21-0002 Mreža lokalnih izobraževalnih središč za odrasle 0 11.000 0 0 0 031.12.202101.02.202111.000

0 3.787 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 7.213 0 0 0 0PV - EU sredstva

 20 SOCIALNO VARSTVO 11.500 4.000 0 0 0 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 11.500 4.000 0 0 0 0

20049003 Socialno varstvo starih 11.500 4.000 0 0 0 0

OB139-15-0001 Investicijska sredstva za Društvo upokojen. Vojnik 11.500 4.000 0 0 0 031.12.202101.09.201515.500

11.500 4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.052.642 200.000 0 0 0 0

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 1.052.642 200.000 0 0 0 0

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.052.642 200.000 0 0 0 0

OB139-17-0005 Sanacija plazov - elementar 1.052.642 200.000 0 0 0 031.12.202101.01.20171.252.642

815.441 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

237.201 200.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

9.350.809 8.432.514 5.610.791 2.589.630 271.200 860.000Skupaj NRP:

0 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

0 289.419 334.363 246.470 0 0PV-EU PV - EU sredstva

7.733.798 4.982.499 1.605.620 1.575.018 271.200 860.000PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

0 540.710 0 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

0 0 0 0 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge občine

1.191.749 714.148 129.912 0 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 30.000 30.000 30.000 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

8.925.547 6.556.775 2.099.895 1.851.488 271.200 860.000Skupaj PV - Proračunski viri

425.262 1.860.739 3.510.896 738.142 0 0OV-DO OV - Druge občine

0 15.000 0 0 0 0OV-TP OV - Tuji partnerji

425.262 1.875.739 3.510.896 738.142 0 0Skupaj OV - Ostali viri
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 6.278.834 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 5.861.684 € 

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi 
Zakona o dohodnini. Dohodnina  je največji prihodek občinskega proračuna. Z rebalansom proračuna je planirana v 
višini 5.861.684 EUR, kar je za 396.789 EUR več od sprejetega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja 
55,7% vseh predvidenih prihodkov za leto 2021. 
Dohodnina je planirana na podlagi  primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. 
Primerna poraba je planirana v enakem znesku kot dohodnina in sicer v višini 5.861.684 EUR. Primerna poraba 
predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi 
primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine  lokalnih cest in javnih poti v občini (180,5 km), površine 
občine (75,3 km2), deleža prebivalcev v občini, mlajših od 6 let (528), starejši od 6 let in mlajših od 15 let (876) in 
deleža prebivalcev, starejših od 65 let in mlajši od 75 (978) ter starejših od 75 let (845), števila prebivalcev občine 
(9.092 na dan 1.1.2020) in povprečnine. Povprečnina za leto 2021 se je z rebalansom zvišala iz 588,30 EUR na 
628,20 EUR.  
 

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 272.650 € 

Navedeni prihodki so planirani v skupni višini 272.650 EUR in so z rebalansom nižji za 58.270 EUR. Med te davke 
uvrščamo davke na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v 
enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi 
dedovanj, daril in drugih prometov nepremičnin. V tej strukturi prihodkov je najpomembnejši prihodek od 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ocenjen v višini 194.920 EUR (65.000 EUR manj zaradi popusta, 
ki služi kot ukrep pri epidemiji COVID-19). Naslednji najpomembnejši prihodek pa je davek na promet nepremičnin 
v višini 51.000 EUR. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 144.500 € 

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 144.500 EUR in so z rebalansom za 2.800 EUR nižji. 
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 davčne prihodke uvrščamo: 
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (136.000 EUR), občinsko takso od 
fizičnih oseb in zasebnikov (1.000 EUR), občinsko takso od pravnih oseb (600 EUR), turistično takso (2.400 EUR), 
pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest (3.000 EUR) ter davek na dobitke od iger na srečo (1.500 EUR).  

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 1.628.975 € 
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710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 1.447.092 € 

Navedeni prihodki so z rebalansom planirani v skupni višini 1.447.092 EUR, kar je za 525.357 EUR več od 
sprejetega proračuna. Sem uvrščamo  prihodek  iz naslova od udeležbe na dobičku in dividend v višini 2.000 EUR 
in prihodke od obresti v višini 100 EUR (od sredstev vezanih depozitov). Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so 
planirani v znesku  28.160 EUR, in sicer za pokopališče Vojnik (22.320 EUR),  pokopališče Nova Cerkev (3.380 
EUR), pokopališče Frankolovo in Črešnjice (1.590 EUR) in lovstvo (870 EUR). Največji prihodek v tej podskupini 
kontov v višini 1.249.709 EUR predstavljajo prihodki od drugih najemnin in sicer vodovodov, kanalizacij, čistilnih 
naprav (najemnina VO-KA planirana v višini 1.052.441 EUR ter 20%-vodovod oz. 30%-kanalizacija/ČN 
korekcijski faktor v višini 140.878 EUR), odlagališča za odpadke ter RCERO (53.314 EUR), prihodek od najemnine 
za Planinski dom Vojnik (1.776 EUR) in drugi manjši prihodki (1.300 EUR).  V tej podskupini prihodkov so 
planirani prihodki od najemnin stanovanj (72.000 EUR) in poslovnih prostorov (88.552 EUR od tega 64.552 EUR 
prihodkov uporabnine za telovadnico Vojnik in kulturni dom Vojnik). V to skupino od premoženja uvrščamo tudi 
prihodke od zakupnin (1.570 EUR) ter druge prihodke od premoženja, kamor uvrščamo prihodek od služnosti za 
mobilno bazno postajo v Vojniku (3.969 EUR).  

 

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 8.000 € 

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za 
opravljene  storitve  javne  uprave. V tej postavki se zbirajo upravne takse,  planirajo pa se v višini 8.000 EUR. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 19.050 € 

Med globe in druge denarne kazni, ki so planirane v skupni višini 19.050 EUR, uvrščamo kazni, ki jih plačujejo 
pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. V tej postavki se zbirajo sredstva od 
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (5.000 EUR), sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o 
prekrških (50 EUR) ter prihodki od glob (14.000 EUR).  

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 5.100 € 

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke iz naslova plačil oglasov, objavljenih v občinskem 
glasilu Ogledalo ter na spletni strani (moja občina.si) in prihodki od prodaje pripravljenih grobnih prostorov; za leto 
2021 so planirani v višini 5.100 EUR. 

  

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 149.733 € 

Druge nedavčne prihodke, ki znašajo skupaj 149.733 EUR, sestavljajo prihodki iz komunalnih prispevkov občanov, 
vračilo plačanega davka na dodano vrednost za telovadnico Vojnik, prispevki občanov za izgradnjo programov 
investicijskega značaja (prispevek za izgradnjo vodovoda Male Dole, Tomaž, Brdce, Hrastnik, Straža, Razgorce, 
Beli Potok) in tekočega značaja (prihodek od terjatve za plačano domsko oskrbo ter dodatek za pomoč in postrežbo 
za občana, kateremu občina financira družinskega pomočnika). Največji prihodki v tej skupini so iz naslova 
komunalnih prispevkov v višini 110.000 EUR, prispevek za izgradnjo vodovodov  in druga sofinanciranja investicij 
s strani občanov v višini 5.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 5.400 
EUR ter vračilo plačanega davka na dodano vrednost za telovadnico Vojnik v znesku 27.033 EUR. 
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72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 56.100 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 36.100 € 

Sem uvrščamo prihodke od prodaje zgradb in prostorov in so z rebalansom planirani v višini 36.100 EUR; planiran 
je prihodek od prodaje poslovnih prostorov na Celjski cesti 25.  

Prihodek je planiran v manjšem znesku kot je opredeljeno v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2020, saj ne želimo preceniti prihodkov iz tega naslova.  

 

  

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 20.000 € 

 

Sem uvrščamo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, stavbnih zemljišč ter od prodaje premoženjskih 
pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V letu 2021 so planirani prihodki od prodaje manjših delov 
kmetijskih in stavbnih zemljišč ter prodaje parcele na Konjskem v skupni višini 20.000 EUR. 
Prihodek je planiran v manjšem znesku, kot je opredeljeno v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2021, saj ne želimo preceniti prihodkov iz tega naslova.  
 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.566.794 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 1.835.567 € 

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih 
skupnosti za tekočo porabo in investicije; planirani so v skupni višini 1.835.567 EUR. Ti prihodki niso izvirni 
javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.   

 

Sredstva državnega proračuna za investicije v višini 313.430 EUR (podkonto 740001) so planirana iz naslednjih 
virov: 

- prihodek za sanacijo mostu Kaplja-Višnja vas s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 194.000  

EUR, 

- prihodek za obnovo kulturnega objekta Borko v Polžah s strani Ministrstva za kulturo v višini 8.000 EUR, 

- prihodek za izgradnjo kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 
102.430 EUR in  

- požarna taksa v višini 15.000 EUR. 

 

Za namen tekoče porabe je planirano financiranje s strani državnega proračuna v višini 479.344 EUR za naslednje 
namene: 
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- sofinanciranje javnih del (Zavod RS za zaposlovanje) v višini 32.539 EUR za povprečno 4 zaposlene v dveh 
programih javnih del), 

- sofinanciranje 50 % tekočih odhodkov plač, povečanih za 20% za delovanje SOU osmih občin (sredstva so 
planirana za odhodke leta 2020), ki se po deležu nanašajo na Občino Vojnik skupaj v višini 88.529 EUR, 

- prihodek od nadomestila od prodaje lesa v višini 2.200 EUR, 

- prihodek za dodatke COVID-19 v višini 7.000 EUR, 

- prihodek od subvencije tržnih najemnin v višini 4.000 EUR in 

- sofinanciranje policijske pisarne in družbeno koristnega dela v skupni višini 1.300 EUR. 

 

Planirana so prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 496.083 EUR, in sicer: 

- sofinanciranje nove - združene SOU  s strani sedmih občin (484.083 EUR) in 

- financiranje materialnih stroškov za POŠ Šmartno v Rožni dolini s strani MO Celje (12.000 EUR). 

 

Sredstva iz javnih skladov za investicije so planirana s strani EKO sklada za namen izgradnje vrtca v Frankolovem v 
višini 524.710 EUR in za rekonstrukcijo tal v telovadnici OŠ A.B. Frankolovo v višini 16.000 EUR.  

  

  

  

  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 

Vrednost: 731.227 € 

   

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v skupni višini 731.227 EUR so planirana kot 
prihodek namenjen za: 

- izgradnjo kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) v višini 409.718 EUR, 

- projekt "digitalne rešitve pametnega mesta" v višini 30.000 EUR, 

- projekt " izobraževalno središče za odrasle" v višini 7.213 EUR, 

- projekt "postavitev fitnesa na prostem v Vojniku" v višini 24.586 EUR, 

- projekt "učni vrt v Vojniku" v višini 30.620 EUR, 

- izgradnja kanalizacije Gmajna v višini 227.000 EUR in 

- projekt "vključenost=prednost za vse" v višini 2.090 EUR. 

 

 

 
  
NAMENSKI PRIHODKI PRORAČUNA so naslednji in se porabljajo po različnih proračunskih postavkah oz. 
namenih: 
- požarna taksa se nameni za nakupe vozil in opremo gasilcev, 
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve se namenijo za 
posamezne projekte, kateri se prijavljajo za sofinanciranje,  
- turistična taksa se nameni za financiranje nalog na področju turizma, 
- lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne 
skupnosti, 
- prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja se namenijo za investicijske odhodke in 
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transfere,  
- komunalni prispevek se nameni za investicije v asfaltiranje cest, 
- donacije se namenijo za poseben namen v skladu s pogodbo o doniranju, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se nameni za investicije v izgradnjo 
kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav, 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se nameni za vzdrževanje gozdnih cest, 
- koncesijske dajatve od upravljanja pokopališč se nameni za vzdrževanje pokopališč in vežic, koncesijska dajatev iz 
lovstva se namenja za urejanje okolja ter 
- najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo se nameni za vzdrževanje vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav 
ter odlagališč za odpadke, povečana najemnina za 20 % (vodovodi) oz. 30 % (kanalizacije, čistilne naprave) se 
uporablja za investicije v vodovode, kanalizacije in čistilne naprave. 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 2.761.236 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 1.052.986 € 

Odhodki so planirani v višini 1.052.986 EUR. To  so vsa  tekoča plačila, nastala zaradi  stroškov dela (to so sredstva 
za plače in dodatke, povračila 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  upravičeni 
zaposleni. Pri planiranju plač zaposlenim za leto 2021 se je upošteval kadrovski načrt Občine Vojnik za občinsko 
upravo, režijski obrat komunale, stroškovno mesto upravljanja športne in kulturne infrastrukture (v nadaljevanju 
UŠKI), javna dela (obveščanje služnosti in režijski obrat),  skupna občinska uprava osmih občin.  Občina Vojnik 
ima v celoti izkazane odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene v  skupni občinski upravi, katere so 
sofinancirane od občin soustanoviteljic in Ministrstva za javno upravo RS, prav tako dobimo sofinancirane 
programe javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje RS. Z rebalansom je upoštevano znano napredovanje, redna 
delovna uspešnost (za 6 mesecev leta 2020 in 11 mesecev leta 2021), povišanje regresa za letni dopust, prehrano, 
premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, upoštevanje plačila razlike do minimalne plače. 

  

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 161.826 € 

Prispevki so planirani v višini 161.826 EUR. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), 
ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za 
prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 1.373.723 € 

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene 
storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, 
ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne 
storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke 
za  nakupe  drobne  opreme,  ki  je  klasificirana  glede  na  računovodska  pravila  med  tekočimi odhodki, in sicer 
glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V 
navedeno  skupino  sodijo  tudi  programski  stroški  iz  naslova  izobraževanja,  plačil  članom različnih komisij in 
odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Skupni znesek je predviden v višini 1.373.723 EUR, od tega 
je namenjeno 644.166 EUR za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj, cest in drugih javnih površin. 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 14.700 € 

Planirano je plačilo obresti za likvidnostni kredit v višini 5.000  EUR in za servisiranje dolgoročnih kreditov v višini 
9.700 EUR za investicije na področju šolstva. 

409 - Rezerve 
Vrednost: 158.000 € 

Zakon o javnih financah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov 
proračuna.  
Sredstva splošne proračunske rezervacije, katera se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, 
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ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, so v proračunu planirana v višini 50.000 EUR. Sredstva 
proračunske rezerve, katera so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, so planirana 
v višini 88.000 EUR. Planirana je tudi rezerva oz. rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore v višini 20.000 
EUR na podlagi stvarnopravnega zakonika. V zakoniku (Ur.l. RS, št. 87/2002 in 91/2013) je v 119. členu določeno, 
da je ustanovitev rezervnega sklada obvezna, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem 
bivalnih delov. 
 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 3.259.037 € 

410 - Subvencije 
Vrednost: 90.800 € 

Odhodki  za subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu so planirani v višini 90.800 EUR in imajo obliko državnih 
pomoči. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim 
institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem.  Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega 
poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila 
in drugo. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov 
proizvajalcev. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 1.364.267 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo 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  značilno, da 
koristniki  teh  sredstev plačniku  ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. 
Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, 
subvencioniranje stanarin, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega 
pomočnika in pomoč na domu. Odhodki so planirani v višini 1.364.267 EUR.  

 

  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 284.915 € 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - neprofitne organizacije so javne organizacije, katerih cilj ni 
pridobivanje dobička (društva, humanitarne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, 
športnih, gasilskih,  humanitarnih in drugih društev v skupni višini 284.915 EUR. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 1.519.055 € 

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.519.055 EUR za naslednje namene:  
- sredstva, prenesena drugim občinam (materialni stroški za učence, ki obiskujejo Osnovno šolo Dobrna), 
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina 
plačuje za občane, 
- tekoči transferi v javne sklade (Sklad za kulturne dejavnosti Celje), 
- tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše transfere v javne zavode 
(osnovno šolo, matični vrtec, glasbeno šolo) za plače ter izdatke za blago in storitve, 
 - tekoča plačila izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (Waldorfska šola). 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 6.585.389 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 6.585.389 € 

Investicijski odhodki so plačila 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 zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti 
projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V 
tej skupini so planirani investicijski odhodki v skupni vrednosti 6.585.389 EUR za vlaganje v komunalno in cestno 
infrastrukturo, investicije v prostorsko planiranje, javne objekte (šole, vrtci) ter investicijsko vzdrževanje občinskih 
objektov in infrastrukture. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 115.924 € 

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

Vrednost: 30.924 € 

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev 
društvom in izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki za nakup in gradnjo osnovnih 
sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in drugo. Investicijski transferi 
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so planirani v višini 30.924 EUR. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 85.000 € 

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 85.000 EUR in se nanašajo na investicije in 
investicijsko vzdrževanje opredeljeno v finančnih načrtih posrednih proračunskih uporabnikov (Osnovna šola 
Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Vrtec Mavrica Vojnik).  
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 46.000 € 

750 - Prejeta vračila danih posojil 
Vrednost: 46.000 € 

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje vračilo posojila, danega PGD Vojnik v letu 2020 za nakup 
gasilskega avtomobila z dvižno ploščadjo v višini 46.000 EUR. Občina Vojnik sicer sofinancira nakup te ploščadi v 
višini 5/6 od 90% nabavne vrednosti. Glede na to, da se je PGD Vojnik v letu 2020 prijavilo na razpis Uprave RS za 
zaščito in reševanje (URSZR), kjer so po plačilu celotne investicije pridobili dodatna sredstva sofinanciranja, 
je občina za ta čas do pridobitve teh sredstev v letu 2020 izkazala  46.000 EUR kot dano posojilo. Po prejemu 
sredstev s strani URSZR  je planirano vračilo sredstev do občine v višini 46.000 EUR.. V kolikor društvo na razpisu 
ne bo uspešno oz. bo pridobilo manj sredstev, ima občina planirana sredstva oz. investicijski transfer na postavki 
4070210 - nakup avta PGD Vojnik v letu 2021 oz. v načrtu razvojnih programov OB139-18-0002 Nakup gasilske 
ploščadi PGD Vojnik.  
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C - Račun financiranja 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 245.400 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 245.400 € 

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V letu 2021 so planirana odplačila 
kreditov v skupni višini 245.400 EUR za najete kredite (izgradnjo oz. dograditev objektov na področju družbenih 
dejavnosti OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik, POŠ Nova Cerkev, izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku, izgradnjo 
vrtca v Frankolovem, izgradnjo telovadnice v Vojniku, na področju komunale za asfaltiranje cest ter na 
stanovanjskem področju za rekonstrukcijo posl.-stan. objekta Nova Cerkev 22). 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 130.343 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje političnega sistema obsega tisti del dejavnosti občine, ki se nanaša na podporo  političnim strankam, 
ki delujejo v organih občine: občinskega sveta, nadzornega odbora, podžupana in župana ter delovnih teles 
Občinskega 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 občine, da izvede lokalne volitve v Občinski 
svet,  Svete krajevnih skupnosti in za župana. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja delovanje lokalnih skupnosti,  političnih strank in lokalnih volitev.  
- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08, 79/09 in spremembe) 
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1, 103/07 in spremembe)  
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 3, 45/08 in spremembe) 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št 40/12 in spremembe) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 
in odborov.  
2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank.  
3.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinski 
svet, za župana in v Svete krajevnih skupnosti.  
4.)  zagotavljanje  materialnih osnov za delo župana in podžupana.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - politični sistem 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 130.343 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter 
drugih komisij in odborov, zagotavlja materialne osnove za delovanje političnih strank, zagotavlja materialne in 
strokovne podlage za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet, za župana in v Svete 
krajevnih skupnosti ter zagotavlja materialne osnove za delo župana in podžupana. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 
in odborov.  
2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank.  
3.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo volilnih organov za izvedbo lokalnih volitev v Občinski 
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:   
- 6 sej Občinskega sveta Občine Vojnik 
- 35 sej delovnih teles OS 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta  (100 - Občinski svet) 
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov  (100 - Občinski svet) 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  (300 - Župan in podžupan ) 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 52.643 € 

Opis podprograma 

Podprogram dejavnost občinskega sveta zagotavlja materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, 
njegovih delovnih teles ter drugih komisij in odborov ter zagotavlja materialne osnove za delovanje političnih 
strank.  
Občina Vojnik v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke. Občinski svet je določil, da 
stranka,  ki s svojimi kandidati kandidira na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne 
skupnosti sorazmerno s številom glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Višina sredstev, ki se namenijo za 
financiranje strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Sredstva iz proračuna, ki se 
namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,4 EUR mesečno za volilni glas. Stranka lahko pridobi sredstva 
iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne 
skupnosti (število veljavnih glasov= število mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za 
financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri 
opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin 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 političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1 in 103/07)  
- Statut Občine Vojnik (UGSO 3/2016) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,  nagradah  članov delovnih teles  občinskega sveta in članov drugih 
občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07,  125/07, 118/08 in UGSO 
56/2014) 
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik (UGSO 67/2018) 

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

kazalniki) 

1.) zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih komisij 
in odborov. Kazalec je število sej.  
2.) zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu. 

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

učinek in kazalnik) 

- 6 sej Občinskega sveta Občine Vojnik 
- 35 sej delovnih teles OS 

100 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 132.543 € 

1000101 - nadomestila in drugi str. občinskemu svetu 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini. Občinski svet Občine Vojnik ima 18 članov, ki za svojo 
prisotnost na sejah občinskega sveta v skladu s pravilnikom prejmejo nadomestila in povračilo nekaterih drugih 
stroškov.  

Najvišje plačilo za opravljanje funkcije občinskega svetnika določa Zakon o lokalni samoupravi (34. a člen), znotraj 
tega obsega pa plačilo za opravljanje funkcije določa Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih in krajevnih organov  ter o povračilu stroškov, ki ga je 
sprejel občinski svet in določa sejnine in nagrade članov občinskega sveta in drugih članov delovnih teles 
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občinskega sveta. Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji OS ali seji 
delovnega telesa OS. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles OS, ki se izplača 
posameznemu članu OS, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.  

Postavka je namenjena financiranju tekočih izdatkov za tekoče delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev,  nagradah  članov delovnih 
teles  občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 
20/07,  125/07, 118/08 in UGSO 56/2014 ) ter predvidenega števila sej Občinskega sveta. 

1000102 - nadomestila in drugi str. odborom 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet imenuje delovna telesa, ki skupaj z občinsko upravo pripravljajo strokovne podlage in predloge za 
sprejemanje odločitev na sejah občinskega sveta. Predsedniki in člani odborov, komisij in drugih imenovanih teles 
prejmejo za prisotnost na sejah delovnih teles nadomestilo v skladu s pravilnikom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev,  nagradah  članov delovnih 
teles  občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 
20/07,  125/07, 118/08 in UGSO 56/2014) ter predvidenega števila sej delovnih teles Občinskega sveta. 

1000103 - oprema, informiranje svetnikov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirano je vzdrževanje prenosnih računalnikov za občinske svetnike in uporabnina.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0037 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Ocena tekočega vzdrževanja je predvidena na podlagi predvidenih izrednih popravil (nimamo mesečnega 
vzdrževanja) ter uporabnina za računalnike, ki niso v lasti občine. 

1000201 - SLS 
Vrednost: 1.066 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi  26. člena 
Zakona o političnih strankah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število 
glasov, mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €.  SLS je prejela 222 glasov na zadnjih volitvah za občinski svet. 

1000202 - SDS 
Vrednost: 3.197 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi  26. člena 
Zakona o političnih strankah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €.  SDS je prejela 666 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
občinski svet. 

1000204 - DeSUS 
Vrednost: 499 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi  26. člena 
Zakona o političnih strankah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. DeSUS je prejela 104 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
občinski svet. 

1000205 - SD 
Vrednost: 1.205 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi  26. člena 
Zakona o političnih strankah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €.  SD je prejela 251 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
občinski svet. 

1000208 - Nova Slovenija 
Vrednost: 2.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi  26. člena 
Zakona o političnih strankah. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. Nova Slovenija je prejela 473 volilnih glasov na zadnjih volitvah 
za občinski svet. 

1000211 - SMC 
Vrednost: 1.406 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Politične stranke prejmejo za svoje delovanje sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti na podlagi  26. člena 
Zakona o političnih strankah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga pravic temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Vojnik. Upošteva se število 
glasov,  mesečno je volilni glas ovrednoten z 0,4 €. SMC je prejela 293 volilnih glasov na zadnjih volitvah za 
občinski svet. 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 77.700 € 

Opis podprograma 

Predstavnik občine je župan, ki ga na neposrednih volitvah volijo državljani s stalnim prebivališčem v občini. Župan 
se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno. Župan Občine Vojnik opravlja funkcijo poklicno. 
Naloge župana so: župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega 
sveta, nima pa pravice glasovanja, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.  
Občina Vojnik ima  s statutom določena največ dva podžupana, ki jih izmed članov občinskega sveta imenuje župan 
in jih lahko tudi razreši. Župan je imenoval enega podžupana. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, 
podžupan opravlja funkcijo župana od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata do razpisa nadomestnih 
volitev in do izvolitve novega župana. Na predlog župana se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal 
poklicno. Podžupan Občine Vojnik funkcijo opravlja nepoklicno.  Ob imenovanju podžupana župan določi naloge in 
odgovornosti, za katere pooblasti podžupana ter z njimi seznani občinski svet. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - UPB (Uradni list RS, št. 95/07 in spremembe) 
- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08, 79/09, s spremembami) 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,  nagradah  članov delovnih teles  občinskega sveta in članov drugih 
občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07,  125/07, 118/08 in UGSO 
56/2014) 
- Sklep župana o uvrstitvi podžupana v plačni razred ter odstotku plačila 36. plačnega razreda 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. 

 
  

 

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

kazalniki) 

- Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta (%  izvedenih aktivnosti glede na število odločitev) 
- Zadržanje morebitnih objav splošnih aktov, če so neustavni ali nezakoniti (število zadržanja objav splošnih aktov) 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

- Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta (%  izvedenih aktivnosti glede na število odločitev) 
- Zadržanje morebitnih objav splošnih aktov, če so neustavni ali nezakoniti (število zadržanja objav splošnih aktov 
glede na predhodno leto) 

300 - ŽUPAN, PODŽUPAN 
Vrednost: 77.700 € 

3000101 - bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str. 
Vrednost: 57.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače in druge prejemke župana, ki poklicno 
opravlja funkcijo župana. Sredstva so planirana v višini plačnega razreda, ki je določen za župane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Župan Občine Vojnik je uvrščen v 51. plačni razred. Poleg osnovne plače se kot bruto osnova za izračun prispevkov 
na bruto plačo, ki ga plača občina, upošteva še dodatek na delovno dobo. Kot strošek občine so vključeni tudi 
materialni stroški zaposlenega in premija dodatnega pokojninskega zavarovanja po zakonu. 

3000102 - nadomestilo za podžupana 
Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podžupan opravlja funkcijo podžupana nepoklicno, zato mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo 
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila je določil župan ob upoštevanju obsega podžupanovih 
pooblastil. Podžupanova pooblastila so naslednja:  
- naloge in odgovornosti na področju financ; 
- udeležba in predstavljanje Občine Vojnik na protokolarnih zadevah; 
- nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti na podlagi pooblastil;  
- naloge na področju občinskega 
prostorskega  načrta                                                                                                                      

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni predlogov pravic porabe so predlagani na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  - Priloga 1 in 3, 
34. a člena Zakona o lokalni samoupravi, Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) , 4. člena 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07, 125/07, 118/08 in UGSO 
56/2014) ter sklepa župana številka 1006-0016/2014-1  z dne 29.10.2014 in 5.12.2016. Podžupan nepoklicno 
opravlja funkcijo podžupana V (šifra A050510) in se uvrsti v 36. plačni razred.  Za opravljanje funkcije 
podžupan prejema 35 % vrednosti 36. plačnega razreda. 

3000103 - reprezentanca 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan v višini sprejetega proračuna del sredstev nameni za reprezentanco in sicer za: pogostitve, darila (knjige, 
zgoščenke, izdelki domače obrti) in pozornosti, šopki ob različnih priložnostih, čestitke itd.. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na obsegu planiranih prireditev, posebnih priložnostih, raznih jubilejih občanov in porabe sredstev 
iz preteklih let. 

3000104 - materialni stroški (telefon, seminarji, ostalo) 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan pri svojem delu uporablja pripomočke, kot so telefon, GSM, računalnik, zato z njihovo uporabo nastajajo 
določeni stroški. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na dosedanji porabi. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 5.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ekonomske in fiskalne administracije zajema vodenje stroškov plačilnega prometa, finančnih zadev in 
nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Vizija in strategija razvoja občine Vojnik 2020 - 2030. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine in nadzor nad porabo sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 2.500 € 

Opis glavnega programa 

Ta program zajema sredstva za zagotavljanje plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Uspešno realizirati občinske davke in prispevke s čim manjšimi stroški. 

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

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 2.500 € 
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Opis podprograma 

Podprogram se nanaša na izvrševanje fiskalne politike na ravni občine, pridobivanje prihodkov iz različnih virov in 
prerazporejanje na ustrezne podračune občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o plačilnem prometu 

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

kazalniki) 

Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine, zmanjšati stroške, ki nastanejo z 
najetjem kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. 

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

učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje denarnih sredstev, da se bodo zmanjšale zamude pri plačilu obveznosti  (upoštevanje plačilnih rokov) 
in zmanjšanje odhodkov za stroške povezane z najetjem kratkoročnih kreditov.  

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 155.200 € 

4020101 - stroški provizij (obračuni po odlokih) in ostalo 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki 4020101se planirajo sredstva za provizijo blagajniškega poslovanja, stroške vodenja 
podračunov, vodenja depozitnih računov in stroške obresti za pozitivno stanje sredstev na podračunih v sistemu 
EZR, ki jih plačujemo Banki Slovenije, stroške vodenja dolgoročnih kreditov, stroške vodenja evidenc finančnih 
instrumentov in borznega posredovanja (Ilirika) ter stroške vodenja izdanih garancij.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišče za izračun porabe planiranega leta je preteklo leto in predvidena realizacija prihodkov. 

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 2.600 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in sicer: pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja 
s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev v občini.  Dolgoročni cilj nadzora se kaže tudi v 
občasnih zahtevah po izvedbi revizij in  podajanju morebitnih 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 občine, nadzoruje 
namenskost  in   smotrnost  porabe   proračunskih  sredstev  ter  nadzoruje   finančno  poslovanje  uporabnikov 
proračunskih sredstev. Cilj je izpolnitev letnega programa dela nadzornega odbora. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
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02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 2.600 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Vojnik, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov, Poslovnik Nadzornega odbora Občine 
Vojnik. 

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

kazalniki) 

Opravljanje nalog v skladu s Poslovnikom nadzornega odbora in aktivnosti, ki so opredeljene v letnem programu 
dela. 

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

učinek in kazalnik) 

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

200 - NADZORNI ODBOR 
Vrednost: 2.600 € 

2000101 - nadomestila članom nadzornega odbora 
Vrednost: 2.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za delovanje nadzornega odbora v skladu s programom dela in finančnim načrtom nadzornega 
odbora, to so stroški sejnin, pregledov dokumentacije ter izobraževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančni načrt nadzornega odbora še ni bil sprejet, zato so sredstva planirana na podlagi  ocenjenega števila sej in 
opravljenih ur nadzora iz preteklih let. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 197.510 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe  vključuje porabo za nagrade zaslužnim občanom ter stroške za obveščanje domače in 
tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganje ter upravljanje z občinskim premoženjem. Občina 
ima nalogo da zagotavlja skupne administrativne službe in splošne javne storitve tudi na področju javnosti dela ter 
nagrajevanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB 1- Uradni list RS št. 66/09 s spremembami)  
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 64/2008 s spremembami) 
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996 s spremembami)  
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UPB-2 Uradni list RS št. 51/06 s spremembami)    
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- Spodbujanje aktivnega sodelovanja v krajih in v občini z nagrajevanjem.   
- Ažurno obveščanje javnosti o vseh vsebinah dela občine in njenih organov. 
- Izvajanje protokolarnih dogodkov 
- Racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava 
0403 - Druge skupne administrativne službe 

0401 - Kadrovska uprava 
Vrednost: 6.000 € 

Opis glavnega programa 

Občinski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja občine: zlati, dva srebrna in tri 
bronaste grbe, na predlog župana pa 13-15 priznanj (tudi za študijske dosežke in zlate maturante) . Grbi se izdelajo v 
skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna priznanja. Zlati občinski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi 
obdarjeni. Podeli se tudi priznanje na področju kulture za življenjsko delo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Spodbujanje aktivnega sodelovanja v krajih in v občini 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 13-15 županovih priznanj in eno priznanje na področju 
kulture za življenjsko delo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
100 Občinski svet 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

Občinski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja občine: zlati, dva srebrna in tri 
bronaste grbe, na predlog župana pa 13-15 priznanj in eno priznanje na področju kulture za življenjsko delo. Grbi se 
izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna priznanja. Zlati občinski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi 
obdarjeni.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB 1- Uradni list RS št. 66/09 in UGSO 37/2016). 

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

kazalniki) 

Podelitev 1 zlatega, 2 srebrnih in 3 bronastih grbov ter 13-15 županovih priznanj in eno priznanje na področju 
kulture za življenjsko delo. 

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

učinek in kazalnik) 

Podelitev 1 zlatega, 2 srebrnih in 3 bronastih grbov ter 13-15 županovih priznanj in eno priznanje na področju 
kulture za življenjsko delo. 

100 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 132.543 € 

1000110 - občinske nagrade in priznanja 
Vrednost: 6.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet na podlagi predlogov (javni razpis) vsako leto podeli priznanja občine: zlati, dva srebrna in tri 
bronaste grbe, na predlog župana pa 13-15 priznanj in eno priznanje na področju kulture za življenjsko delo. Grbi se 
izdelajo v skladu s pravilnikom, podeli se tudi pisna priznanja. Zlati občinski nagrajenci so ob rojstnem dnevu tudi 
obdarjeni.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga porabe temelji na Odloku o podeljevanju priznanj Občine Vojnik ter na dosedanji porabi za 
izdelavo priznanj in stroškov daril.   

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 191.510 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 vključuje druge skupne administrativne stroške kot so sredstva za obveščanje javnosti, 
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem 
ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- Ažurno obveščanje javnosti o vseh vsebinah dela občine in njenih organov. 
- Izvajanje protokolarnih dogodkov 
- Racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

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

- Javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine - kazalec 
število občinskih glasil, število objav v uradnem glasilu, število ogledov na spletni strani moja občina.si 
- Osveščanje občanov o izobešanju zastav ob praznikih  
- Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj z namenom prepoznavnosti v prostoru z občinskimi in 
krajevnimi prazniki ter spodbujanje občanov 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 občinskim premoženjem . doseganje ciljev se bo merilo s primerjavo 
porabljenih sredstev za vzdrževanje in višino prihodkov.  
  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 - obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 - izvedba protokolarnih dogodkov 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 61.400 € 

Opis podprograma 

V ta podprogram so vključeni: izdelava celostne podobe občine, izdajanje občinskega glasila Ogledalo, vzdrževanje 
spletnega medija mojaobcina.si, objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, katalog informacij javnega 
značaja, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine, izdelava občinskih 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 s spremembami, 
- Statut občine Vojnik (UGSO 3/2016) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 

kazalniki) 

- Javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine - kazalec 
število občinskih glasil, število objav v uradnem glasilu 
- Prepoznavnost občine Vojnik v okolju 

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

učinek in kazalnik) 

- Javno obveščanje občanov in drugih zainteresiranih o finančnem in vsebinskem poslovanju občine - kazalec 
število občinskih glasil, število objav v uradnem glasilu. 
- Prepoznavnost občine Vojnik v okolju.  

 

100 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 132.543 € 

1000120 - celostna podoba občine 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Celostna podoba občine je bistveni element prepoznavanja v prostoru in času. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišče je Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996), 
okvirni izračun stroškov za izdajo brošure ter poraba preteklih let. 

1000121 - časopis Ogledalo in spletni medij 
Vrednost: 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik, katerega cilj in naloga je 
skrb za obveščanje, predvsem občanov občine Vojnik, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v 
občini.  Programska vsebina so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila), ki se razširjajo z 
namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanju 
občinske uprave in krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote Celje, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih, 
turističnih, športnih in drugih prireditev društev ter mnenja občanov.  Na tej proračunski postavki so planirani 
stroški za spletni medij "moja obcina.si", tisk časopisa, stroški poštnih storitev, delo odgovornega urednika (stroški 
avtorskega dela, telefona, kilometrine), delo članov uredniškega odbora, stroški sejnin uredniškega odbora, 
lektoriranja ter fotografij.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišče je Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 64/2008 in UGSO 
37/2015), predvidena poraba na osnovi predračunov in porabe v preteklem letu ter sklenjene pogodbe za spletni 
medij. 

1000122 - uradne objave 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna objaviti svoje splošne akte v javnem glasilu (Uradni list RS, Lex localis - uradno glasilo slovenskih 
občin). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Obseg objavljenih predpisov je planiran na osnovi preteklega leta.  

 

1000123 - internetne strani 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Vojnik skrbi za obveščanje o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini.  Vsebina so informacije vseh 
vrst (vesti, obvestila, sporočila), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, 
javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, obvestil Upravne enote 
Celje, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditev društev Občina je dolžna 
imeti na internetni strani tudi katalog informacij javnega značaja (Lex Localis).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Ker občinski sodelavci sami ažurirajo vsebine spletnih strani, je strošek le povezava na centralni sistem ter tehnične 
in  oblikovne spremembe - ažuriranje spletnih strani. Podlaga je predhodna letna poraba. Izhodišče je Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja (UPB-2 Uradni list RS št. 51/06 s spremembami)   

1000124 - zastave in grbi 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina skrbi za prepoznavnost v prostoru. Občane navaja tudi na izobešanje občinskih in slovenskih zastav ob 
praznikih. Kot vzor občina skrbi, da so zastave izobešene na vseh javnih institucijah ter da se te pravočasno 
zamenjajo z novimi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0037 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet. 

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

učinek in kazalnik) 

Poraba v preteklih letih in predračuni. 

1000160 - splošna promocija občine 
Vrednost: 10.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Vojnik sodeluje z lokalnimi mediji (Televizija Celje, VTV studio, Štajerski val, Novice, Radio Antena), ki 
objavljajo najpomembnejša obvestila in poročila o delu občinske uprave in Občinskega sveta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Pogodbe z mediji in poraba preteklih let. 
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 13.310 € 

Opis podprograma 

Občina Vojnik in Krajevne skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik izvajajo protokolarne dogodke kot so 
občinski praznik ter prazniki krajevnih skupnosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/1996 s spremembami) 
Statut Občine Vojnik  (UGSO 3/2016). 

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

kazalniki) 

Organiziranje protokolarnih dogodkov s podelitvijo priznanj z namenom prepoznavnosti v prostoru z občinskimi in 
krajevnimi prazniki ter spodbujanje občanov 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

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

100 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 132.543 € 

1000130 - občinski praznik 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka definira porabo za izvedbo osrednje prireditve Občine Vojnik in Občinskega sveta ob 
občinskem prazniku, na kateri se podelijo priznanja Občine Vojnik ter ovrednoti realizacija nalog. Občinski praznik 
je 4. oktobra - dan ustanovitve občine in je določen s Statutom Občine Vojnik. V okviru občinskega praznika se 
izvajajo tudi športne in kulturne prireditve ter ostale družbene prireditve (gasilska tekmovanja,...), katerih stroški se 
krijejo iz te proračunske postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi predhodnih stroškov. 

701 - KS VOJNIK 
Vrednost: 30.100 € 

7010101 - krajevni praznik KS Vojnik 
Vrednost: 2.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Planirane prireditve ter poraba sredstev v preteklih letih. 
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702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 28.800 € 

7020101 - krajevni praznik KS Nova Cerkev 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Planirane prireditve ter poraba sredstev v preteklih letih. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 42.510 € 

7030101 - krajevni praznik KS Frankolovo 
Vrednost: 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Planirane prireditve ter poraba sredstev v preteklih letih. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 116.800 € 

Opis podprograma 

Občina Vojnik je lastnik poslovnih prostorov, za katere plačuje vzdrževanje, sicer pa zanje prejema najemnine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

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

kazalniki) 

Dolgoročni 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Zagotovitev vrednosti poslovnih prostorov. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je razmerje med višino najemnin 
in odhodki za investicijsko vzdrževanje.  

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 549.500 € 
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4010410 - materialni stroški upravna enota 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela UE Celje, 
krajevnega urada Vojnik, ki stroške od leta 2016 ne refundira več. Vključujejo predvsem optimalne delovne in druge 
pripomočke ter storitve  za opravljanje pristojnosti Upravne enote Celje, Krajevnega urada Vojnik 
(telefonski stroški, ogrevanje, varovanje, čiščenje prostorov). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

4010501 - materialni stroški policijska pisarna 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela policijske 
pisarne v Vojniku, katere stroške bo refundiralo Ministrstvo za notranje zadeve ( telefonski stroški, ogrevanje, 
varovanje, čiščenje prostorov) in so planirani med prihodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Materialni stroški so planirani na podlagi ocene stroškov in se delijo sorazmerno s površino prostorov, ki jih na 
Keršovi ul. 12 uporablja tudi Skupna občinska uprava NOE Medobčinski inšpektorat in redarstvo in NOE Urejanje 
prometa.  

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 347.500 € 

4060101 - vzdrževanje poslovnih prostorov KS Vojnik 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima v lasti poslovne prostore, ki jih mora vzdrževati, zanje pa prejema najemnino. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča je dosedanja letna poraba ter plan predvidenih del. 

4060153 - nakup poslovnih prostorov KS Vojnik (Skvoš) 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakupi na podlagi predhodne obravnave na Odboru za finance in občinsko premoženje in na podlagi načrta o 
pridobivanju in razpolaganju občinskega premoženja, ki ga  potrdi občinski svet.           
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-20-0005 nakup objekta SKVOŠ v Vojniku. 

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

učinek in kazalnik) 

Cenitve in primerljive tržne vrednosti. 

4060201 - vzdrževanje poslovnih prostorov KS Nova Cerkev 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima v lasti poslovni prostor Nova Cerkev 22 (KS Nova Cerkev), ki ga mora vzdrževati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. 

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

učinek in kazalnik) 

Predvideni stroški glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. 

4060301 - vzdrževanje poslovnih prostorov KS Frankolovo 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima v lasti poslovne prostore, ki jih mora vzdrževati (Frankolovo 7). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Stroški so predvideni na podlagi predračuna pridobljenega s strani KS Frankolovo.  

4060401 - storitve upravnika neprofitnih stanovanj 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za Občino Vojnik je upravnik neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov zunanji izvajalec, za kar se plačuje 
provizija v skladu s pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na fiksni ceni na kvadratni meter in kvadraturi premoženja, kjer izvaja delo upravnik.  

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Vrednost: 50.000 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Vrednost: 50.000 € 

Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Vrednost: 50.000 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

kazalniki) 

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

učinek in kazalnik) 

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Vrednost: 136.000 € 

4050148 - digitalne rešitve pametnega mesta 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan je podpisal pismo o nameri, s katerim se pridružujemo konzorciju več občin za prijavo na razpis resornega 
ministrstva za sofinanciranje projektov digitalnih rešitev iz evropskih sredstev. Projekt omogoča razvoj digitalnih 
rešitev na različnih področjih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-21-0008 Digitalne rešitve pametnega mesta.  

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana v okvirni vrednosti in so v celoti opredeljena v NRP. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 1.549.385 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 06 zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, članarino za Skupnost občin Slovenije ter druge oblike 
povezovanja občin kot je v okviru Regionalne agencije Savinjske regije in Območnega razvojnega partnerstva 
"Osrednje Celjsko".  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08, 79/09 s spremembami) 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

-zagotovitev ažurnega informiranja, prenosa dobrih praks ter drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti 
občin Slovenije,    
     
-spodbujanje skladnega razvoja, 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v 
občini, 

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

- povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 
trajnostni razvoj kulturne dediščine 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 nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju, 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0602 -  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
0603 - Dejavnost občinske uprave 

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

Vrednost: 67.645 € 

Opis glavnega programa 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za različne 
oblike povezovanja občin (SOS, RASR, ORP, OOZ. RDO, LAS). 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v 
občini, 

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

- povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 
trajnostni razvoj kulturne dediščine 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 nesrečami 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 drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije/ število po vsebini.    
- Izdaja skupnih katalogov, obvestil in poročil/ število.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Na nivoju Slovenije delujeta dve nacionalni združenji lokalnih skupnosti in to sta: Združenja občin Slovenije in 
Skupnost Občin Slovenije. Občina Vojnik je na podlagi sklepa Občinskega sveta vključena v Skupnost občin 
Slovenije, kjer plačuje stroške članarine 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 in spremembe) 
- Sklep Občinskega sveta Občine Vojnik 

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

kazalniki) 

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

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

učinek in kazalnik) 

- Zagotovitev ažurnih informacij /število informacij: pisnih in elektronskih, 
- Zagotovitev drugih ugodnosti skupnega delovanja v Skupnosti občin Slovenije/ število po vsebini   

100 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 132.543 € 

1000140 - Skupnost občin Slovenije 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je sprejel sklep, da se občina vključi v Skupnost občin Slovenije, kjer plačuje članarino, zato pa ima 
do 50 % popusta pri seminarjih, ki jih organizira SOS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sklep Občinskega svet k pristopu in sklep skupščine SOS o višini članarine.   

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 66.145 € 

Opis podprograma 

Občina Vojnik se povezuje tudi na druge načine z drugimi občinami in sicer preko RAZVOJNE AGENCIJE 
SAVINJSKE REGIJE (RASR), Območnega razvojnega partnerstva "Osrednje Celjsko" ter Lokalno akcijsko 
skupino (LAS) občin Celje, Štore, Laško in Vojnik. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- Sklepa Občinskega sveta o sodelovanju 
- Pogodbi o sodelovanju 

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

kazalniki) 

 -   spodbujanje skladnega razvoja, 

- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v 
občini, 

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

- povečanje blagostanja prebivalstva, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, 
trajnostni razvoj kulturne dediščine 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 nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju, 

Kazalci: - število novih podjetij in samostojnih podjetnikov in registriranih dopolnilnih dejavnosti na 
območju Vojnika, Nove Cerkve in Frankolova, 

- število skupnih predstavitev, katalogov, obvestil, 
- število skupnih aktivnosti, vzpostavitev mrež.       

 

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

učinek in kazalnik) 

- Izdaja skupnih katalogov, obvestil in poročil/ število,  

- izvedba projektov: Ureditev tematskih poti, Izgradnja postajališča za avtodome, ureditev mobilne tržnice in 
vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS. 

 

408 - OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 
Vrednost: 78.950 € 

4080103 - razvojni program podeželja - LAS 
Vrednost: 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) so opredeljene v 61. členu Uredbe Sveta  (ES) št. 1698/2005, ki 
izpolnjujejo določene pogoje. LAS  mora biti organizirana kot lokalno partnerstvo na opredeljenem podeželskem 
območju, imeti mora pravno organizacijsko obliko, ki zagotavlja finančno in administrativno sposobnost določitve 
in izvedbe lokalne razvojne strategije za svoje območje in sposobnost upravljanja z javnimi sredstvi, imeti mora svoj 
bančni račun in proračun. LAS mora biti sestavljena po načelu  tripartitnosti  predstavnikov različnih 
interesnih  skupin in sicer javnega sektorja (občine, JZ), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje 
podjetniki ) in zasebnega sektorja  (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke ženske, mladi, društva, nevladne 
organizacije in drugi predstavniki civilne družbe). LAS vodi vodilni partner. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

LAS povezuje območje štirih občin 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 kmečko 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 določenem območju. Prek društva je možno sofinanciranje razvoja podeželja s pomočjo EU in 
nacionalnih sredstev.  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je izračunana na podlagi števila prebivalcev občine in stroškov projektov.  

 

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
Vrednost: 141.945 € 

4090101 - RASR Celje, razvoj 
Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojna agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela 
novoustanovljena agencija RASR, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE katere ustanovitelji so 31 občin 
Savinjske regije, ki jih bo ta organizacija pokrivala. Cilji delovanja RASR so: spodbujati lokalne in regionalne 
iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje na črpanje EU sredstev v 
obdobju 2014-2020 in posledično uresničevati 3 temeljne cilje kohezijske politike (konvergenca, regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje ter teritorialno sodelovanje); skozi pridobivanje sredstev na različnih domačih 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 načel trajnostnega 
razvoja, inovativnosti, konkurenčnosti in socialne varnosti prebivalstva. Merljivi rezultati bodo, kot posledica 
udejanjanja zastavljenih ciljev RASR, vidni na daljši rok. V okviru proračunske postavke so namenjena sredstva 
tudi za druge razvojne naloge, financirane direktno iz proračuna Občine Vojnik (sofinanciranje javnega dela za 
izvajanje programa socialnega podjetništva). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Pogodba o skupnem sodelovanju in sofinanciranju dela skupnih aktivnosti. 

4090106 - Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko" 
Vrednost: 3.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti bo Občina Vojnik sofinancirala Območno razvojno partnerstvo 
Osrednje Celjsko (v nadaljevanju ORP), ki vključuje Dobrno, Laško, Mestno občino Celje, Štore in Vojnik. 
Partnerstvo je bilo ustanovljeno decembra 2008 kot oblika interesnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju skupnih 
in povezanih projektov na območju občin ustanoviteljic.  
Naloge in cilji ORP-ja so: 
-ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor, 
-zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih in drugih vprašanj, 
-opredeliti razvojne prioritete območja in 
-povezati občine za izvedbo skupnih projektov. 
Župani občin so se odločili, da zaradi racionalizacije stroškov konstituirajo ORP v sklopu podjetja Simbio, ki že ima 
večletne uspešne izkušnje s pridobivanjem in prijavljanjem na razpise ter je s projektom RCERO Celje dokazal, da 
je sposoben pridobivati znatna sredstva iz evropskih strukturnih skladov in državnega proračuna. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Pogodba o interesnem sodelovanju 5 občin. 

4090107 - Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje 
Vrednost: 100 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti bo Občina 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 območju občin ustanoviteljic. Aktivnosti bo po pooblastilu občin 
ustanoviteljic vodil Zavod Celeia. Gre za sofinanciranje aktivnosti nadaljevanja projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

učinek in kazalnik) 

Pogodba o interesnem sodelovanju občin, ta se bo sklenila letno, po potrebi skupne promocije. 

4090130 - projekti razvoj podeželja LAS 
Vrednost: 51.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima na navedeno postavko vezana dva različna projekta: 

1. V okviru prijave LAS Raznolikost podeželja bomo prijavljali projekt Postajališča za avtodome. Namen 
je  izgradnja 4 postajališč za avtodome znotraj LAS Raznolikost podeželja, cca. 15-20 v regiji in  dodatna turistična 
ponudba v regiji, ki je odraz potreb v občinah. Občina Vojnik bo prijavila lokacijo pri Tušu.  

2. Občina Vojnik namerava skupaj z občinami Štore, Laško in MO Celje kandidirati na projekte sodelovanja LAS, 
in sicer za vzpostavitev tematskih poti namenjenih promociji nordijske hoje, partnerji v projektu pa bodo tudi drugi 
zainteresirani LAS-i in LAS-i iz sosednjih držav. Del projektov je tudi postavitev in poenotenje informacijsko 
usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turistične in druge obvestilne signalizacije. Izvedba 
projekta je ocenjena v vrednosti 100.000 EUR, ki pa se razdeli med partnerje, in sicer odpade delež na občino 
Vojnik cca. 20.000 EUR. 

3. UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS: Z 
operacijo bomo  v partnerstvu izvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo 
medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. V delu operacije bomo povezali obstoječe in 
bodoče pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na 
področju. Namen operacije je vzpostaviti mrežo za kmetijske produkte in druge produkte iz območja LAS ter z 
različnimi izobraževanji in motivacijskimi delavnicami pritegniti čim večje število ponudnikov ter z različnimi 
promocijskimi dogodki in obiskovalci pomagati k uspešnejšemu trženju. V samih vaških središčih Vojnika, 
Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter 
povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru aktivnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključil 
mlade. Operacija vključuje partnerje iz vseh 3 sektorjev (javni, ekonomski, zasebni), katerih namen je 
z  inovativnim medsektorskim povezovanjem izvedba aktivnosti za izboljšanje sodelovanja na vseh nivojih 
deležnikov razvoja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekti so opredeljeni v obrazcu 3: OB139-16-0012 Ureditev tematskih poti,  OB139-17-0006 Izgradnja 
postajališča za avtodome in OB139-20-0003 Učni vrt v Vojniku.  

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na osnovi okvirnih predračunskih vrednosti. 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Vrednost: 28.290 € 
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Opis glavnega programa 

Sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevne  skupnosti, 
z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, osnovno  šolo  in nevladnimi 
organizacijami z območja  krajevne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje 
občanov o  dogodkih in prireditvah v krajevni skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter 
posredovanje predlogov občini v reševanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Svet krajevne skupnosti bo konstruktivno sodeloval pri reševanju težav na področju krajevne skupnosti  in 
sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo 
tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju skupnosti. 

 

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v 
sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju skupnosti v prihodnjem letu. 
Kazalci: število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti, število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov 
občanov ter število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov občinskemu svetu in upravi. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 28.290 € 

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 obveščanju o 
dogodkih  in prireditvah v krajevni skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Vojnik. 

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

kazalniki) 

Aktivno sodelovanje sveta  krajevne skupnosti  pri odločitvah občinskega sveta, ter sodelovanje  z občinsko upravo 
pri pripravah in izvajanju programa na območju krajevne skupnosti. 
Kazalci: število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev. 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi sprejetih programov, bo svet krajevne skupnosti določil prioritetne naloge na področju 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 občinskemu svetu in upravi. 

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 549.500 € 

4010301 - str. poslovanja KS Vojnik 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost ima sedež v stavbi občinske uprave, zato so planirana sredstva za nakup pisarniškega materiala, 
stroške telefona in drugo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

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

učinek in kazalnik) 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

4010302 - str. poslovanja KS NC 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za plačilo stroškov mobilnega telefona in druge manjše stroške, ki jih plačuje občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

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

učinek in kazalnik) 

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

4010303 - str. poslovanja KS Frankolovo 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za plačilo stroškov mobilnega telefona in druge manjše stroške, ki jih plačuje občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

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

učinek in kazalnik) 

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

701 - KS VOJNIK 
Vrednost: 30.100 € 

7010110 - stroški poslovanja KS Vojnik 
Vrednost: 1.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost ima sedež v stavbi občinske uprave, zato ni materialnih stroškov. Planirana pa so sredstva za 
obiske starejših nad devetdeset let, reprezentanco in zavarovanje mrliške vežice Vojnik, ki je v lasti KS Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ne vsebuje posebnega projekta. 

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

učinek in kazalnik) 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 28.800 € 

7020110 - stroški poslovanja KS Nova Cerkev 
Vrednost: 8.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja krajevni skupnosti sredstva za osnovno delovanje in poravnavo stroškov elektrike, vode, poštnih 
storitev, odvoza smeti, vzdrževanja prostorov, čiščenja, telefona, interneta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0041 nakup opreme za krajevne skupnosti. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 42.510 € 

7030110 - stroški poslovanja KS Frankolovo 
Vrednost: 16.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja krajevni skupnosti sredstva za osnovno delovanje in poravnavo stroškov elektrike, vode, poštnih 
storitev, odvoza smeti, vzdrževanja prostorov, čiščenja, telefona, interneta in stroški bazena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0041 nakup opreme za krajevne skupnosti in OB139-19-0012 obnova 
strehe na upravni stavbi KS Frankolovo.  

 

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

učinek in kazalnik) 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta.  

  

 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 1.453.450 € 

Opis glavnega programa 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na različnih 
delovnih področjih v skladu z odlokom. Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Vojnik ustanovljen enovit 
organ. V okviru občinske uprave deluje tudi režijski obrat, ki je samostojna notranja organizacijska enota, opravlja 
pa določene dejavnosti gospodarskih javnih služb.   

S 1.12.2019 je pričela delovati (reorganizacija) nova Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, ki vključuje naslednje notranje organizacijske enote (NOE) z 
v oklepaju navedenimi naslednjimi odstotki sofinanciranja: 

- NOE Skupna služba medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Dobje (2,2 %), Dobrna (4,3 %), Oplotnica (6,4 %), 
Slovenske Konjice (21,4 %)Šentjur (34,5 %), Vitanje (6,2 %), Vojnik (14 %) in Zreče (11 %). 
-  NOE Skupna služba urejanja prometa občin Dobje (2,2 %), Dobrna (4,3 %), Oplotnica (6,4 %), Slovenske 
Konjice (21,4 %), Šentjur (34,5 %), Vitanje (6,2 %), Vojnik (14 %) in Zreče (11 %). 

- NOE Skupna služba proračunskega računovodstva občin Dobrna (24 %), Vitanje (21 %) in Vojnik (55 %) za 
naloge na področju proračunskega računovodstva.  

- NOE Skupna služba varstva okolja  občin Slovenske Konjice (45,4 %), Vitanje (7 %), Vojnik (27,6 %) in Zreče 
(20 %). 
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V okviru dejavnosti občinske uprave so tudi Krajevne skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo, ki imajo status 
pravnih oseb.  

 

  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, krajevnih skupnosti in režijskega obrata;  
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 
postopkih; 
- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi; 
- učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.  

S sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb nastajajo prihodki, ki se stekajo v proračun občin ustanoviteljic, vendar 
osnovni namen dela v MIR -u ni prihodek proračuna temveč doseči spoštovanje uveljavljenih predpisov. MIR ima 
pretežno represivno področje dela, saj izvaja nadzor nad zakonskimi določili in določili odlokov občin 
ustanoviteljic, ter izreka predpisane sankcije, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko 
pozornosti se namenja tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.  MIR je prekrškovni 
organ občin ustanoviteljic, ki vodi in odloča v prekrškovnih postopkih. 

 

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

- z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane - priključitev na e-portal državne uprave, 
- skrajšati rok rešitve vloge za 2 dni glede na preteklo leto, 
- povečati število objav na spletnih straneh glede na preteklo leto. V ta namen bomo objavljali različne informacije, 
ki so za javnost zanimive. Primerjava števila objav tekočega leta v primerjavi s preteklim je kazalec, s katerim se bo 
merilo doseganje tega cilja. 
- občinska uprava bo izvedla večje število aktivnosti na področju sodelovanja z drugimi organi in institucijami. Pri 
tem bomo organizirali, ali se udeležili sestankov, delavnic in drugih oblik strokovnih srečanj. Primerjava števila 
aktivnosti v obravnavanem letu glede na predhodno je kazalec s katerim se bo merilo doseganje tega cilja.   
Občinska uprava bo pri svojem delu tudi na letni ravni sledila ostalim dolgoročnim ciljem glavnega programa.  
Za NOE Medobčinski inšpektorat in redarstvo so naslednji letni cilji in kazalci:  
Uspešnost se ocenjuje po: 
- urejenosti stanja na področju 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 povečalo za 3 %.    
- gospodarnost se ocenjuje z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov ter smotrno izrabo delovnega časa, 
kar vse pogojuje večjo učinkovitost. Večjo učinkovitost lahko dosežemo z uvedbo sodobnega računalniškega 
programa Redar, z boljšo notranjo organizacijo dela, dodatnimi izobraževanji in podobno.  
Za NOE Skupna služba urejanje prometa so naslednji cilji: - ureditev parkiranja in ustavljanja vozil, - določitev 
ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci 
cestnega prometa pojavljajo v večjem številu, - določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem 
prometa, - načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, - priprava planov in 
programov s področja cestne dejavnosti. 

Za NOE Skupna služba proračunskega računovodstva Dobrna, Vitanje in Vojnik so naslednji cilji: 
- urejenost področja proračuna in računovodstva za obe občini, vzpostavitev notranje kontrole, sledljivost 
računovodskih dokumentov, elektronska obdelava podatkov, preprečevanje zaostankov oz. tekoče izvajanje del, 
- optimalnost se ocenjuje z optimalno izvedbo materialnih in kadrovskih virov; programska oprema bo omogočala 
skrajšanje postopkov knjiženja in obdelave podatkov, delitev dela znotraj SOU pa racionalizacijo in tudi navzkrižno 
pokrivanje področij (morebitna nadomeščanja).  

Za NOE Skupna služba varstva okolja so naslednji letni cilji: -organiziranje medsebojnega sodelovanja in 
usklajevanja z občinami ustanoviteljicami na področju varstva okolja, - priprava, izdelava in izvajanje razvojnih 
programov za območje subregija Dravinjske doline, -sodelovanje z regionalnimi in državnimi razvojnimi 
institucijami, - vodenje in nadzor projektov s področja varstva okolja, - vzdrževanje komunalne infrastrukture 
varstva okolja, - urejanje zemljiškoknjižnih zadev glede služnosti komunalne infrastrukture varstva okolja, - 
izvajanje javnih naročil in razpisov iz delovnega področja. 

Urejenost, gospodarnost in učinkovitost si bomo prizadevali še izboljšati s sodelovanjem s primerljivimi organi, 
delujočimi v sosednjih in podobno velikih občinah. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave  

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

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 1.397.050 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
- Zakon o občinskem redarstvu 
- Zakon o varnosti cestnega prometa 
- Zakon o prekrških 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)  
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  
- Statut Občine Vojnik in statuti občin ustanoviteljic 
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik 
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče (UGSO 48/2019, Ur. l. RS 67/19 in 68/19), 
- Odloki o proračunih občin ustanoviteljic, 
- Odloki o gospodarskih javnih službah občin ustanoviteljic, 
- Odloki o javnem redu in miru občin ustanoviteljic 
- Odloki o javni snagi in videzu naselij občin ustanoviteljic 
- Odloki o turistični taksi občin ustanoviteljic 
- Odloki  o občinskih cestah občin ustanoviteljic 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest občin ustanoviteljic 

 

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

kazalniki) 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave; 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 
postopkih; 
- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi; 
- učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.  
Dolgoročni cilj NOE Medobčinskega inšpektorata in redarstva je, da pri danih pogojih in pri razpoložljivem času, 
čim bolje izpolnijo obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

- z istimi stroški zagotoviti večjo dostopnost za občane  
- skrajšati rok rešitve vloge za 2 dni glede na preteklo leto 
- povečati število objav na spletnih straneh glede na preteklo leto. V ta namen bomo objavljali različne informacije, 
ki so za javnost zanimive. Primerjava števila objav tekočega leta v primerjavi s preteklim je kazalec, s katerim se bo 
merilo doseganje tega cilja. 
- občinska uprava bo izvedla večje število aktivnosti na področju sodelovanja z drugimi organi in institucijami. Pri 
tem bomo organizirali, ali se udeležili sestankov, delavnic in drugih oblik strokovnih srečanj. Primerjava števila 
aktivnosti v tekočem letu glede na predhodno leto je kazalec s katerim se bo merilo doseganje tega cilja.   
Občinska uprava bo pri svojem delu tudi na letni ravni sledila ostalim dolgoročnim ciljem glavnega programa.  
Za NOE Medobčinski inšpektorat in redarstvo so naslednji letni cilji in kazalci:  
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Uspešnost se ocenjuje po: 
- urejenosti stanja na področju 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 povečalo za 3 %.    
- gospodarnost se ocenjuje z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov ter smotrno izrabo delovnega časa, 
kar vse pogojuje večjo učinkovitost. Večjo učinkovitost lahko dosežemo z uvedbo sodobnega računalniškega 
programa Redar, z boljšo notranjo organizacijo dela, dodatnimi izobraževanji in podobno. 

Za NOE Skupna služba urejanje prometa so naslednji letni cilji in kazalci:  - ureditev parkiranja in ustavljanja vozil, 
- določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci 
cestnega prometa pojavljajo v večjem številu, - določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem 
prometa, - načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, - priprava planov in 
programov s področja cestne dejavnosti. 
Za NOE Skupno služba proračunskega računovodstva Dobrna, Vitanje in Vojnik so naslednji letni cilji in kazalci: 
- urejenost področja proračuna in računovodstva za tri občine, vzpostavitev notranje kontrole, sledljivost 
računovodskih dokumentov, elektronska obdelava podatkov, preprečevanje zaostankov oz. tekoče izvajanje del, 
- optimalnost se ocenjuje z optimalno izvedbo materialnih in kadrovskih virov; programska oprema bo omogočala 
skrajšanje postopkov knjiženja in obdelave podatkov, delitev dela znotraj SOU pa racionalizacijo in tudi navzkrižno 
pokrivanje področij (morebitna nadomeščanja). 

Za NOE Skupna služba varstva okolja so naslednji letni cilji in kazalci: -organiziranje medsebojnega sodelovanja in 
usklajevanja z občinami ustanoviteljicami na področju varstva okolja, - priprava, izdelava in izvajanje razvojnih 
programov za območje subregija Dravinjske doline, -sodelovanje z regionalnimi in državnimi razvojnimi 
institucijami, - vodenje in nadzor projektov s področja varstva okolja, - vzdrževanje komunalne infrastrukture 
varstva okolja, - urejanje zemljiškoknjižnih zadev glede služnosti komunalne infrastrukture varstva okolja, - 
izvajanje javnih naročil in razpisov iz delovnega področja. 

Urejenost, gospodarnost in učinkovitost si bomo prizadevali še izboljšati s sodelovanjem s primerljivimi organi, 
delujočimi v sosednjih in podobno velikih občinah. 

  

 

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 549.500 € 

4010101 - bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo 
Vrednost: 403.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače in druge prejemke zaposlenih 
v občinski upravi Občine Vojnik na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga k proračunu.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. Ob predpostavki doseganja kadrovskega načrta v preteklem letu, so 
predvidene le nadomestne zaposlitve. Osnova za izračun potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni 
plačni razredi, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. 

4010102 - notranji revizor 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina 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. Občina tako za vsako leto po različnih sklopih 
naroča izvajanje notranje revizije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in ponudbe za opravljanje revizije. 

4010103 - službeno vozilo 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Službeni avtomobil uporablja župan in delavci občinske uprave za izvajanje nalog izvrševanja dejavnosti župana in 
občinske uprave. V letu 2020 se načrtuje nakup do dve leti starega osebnega avtomobila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0007 nakup avta za občinsko upravo. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na porabi preteklih let. 

4010104 - Storitve (telefon, Hkom, poštnina, vzdrž. računal. in prog. opreme, ) 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela občinske 
uprave. Vključujejo predvsem:  zagotavljanje optimalnih storitev za opravljanje pristojnosti občinske uprave , 
upravljanja in vzdrževanja opreme, optimalno sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami  (poštne, 
telefonske, računalniške, programske,  pravne storitve, storitve varstva pri delu in varovanja, storitve iz področje 
zaščite in reševanja, storitve občinskega urbanista), licenčnine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

4010105 - pisarniški material 
Vrednost: 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela občinske 
uprave. Vključujejo predvsem:  zagotavljanje pisarniškega materiala in drugih pripomočkov za opravljanje 
pristojnosti občinske uprave, občinskega sveta, župana, nadzornega odbora.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

4010106 - ostali materialni stroški (ogrevanje, električna e., čiščenje, 
izobraževanje.) 

Vrednost: 30.000 € 



 

Stran 49 od 175 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje dela občinske 
uprave. Vključujejo predvsem stroške drobnega inventarja, časopisov, strokovne literature, šolnin, seminarjev in 
materialnih stroškov občinske stavbe (ogrevanje, varovanje, voda, smeti, čiščenje). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

520 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 691.440 € 

5200101 - plače - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 
Vrednost: 140.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo in  
jubilejne nagrade, ter za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje 
in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Obseg 
sredstev je načrtovan na podlagi kadrovskega načrta, pripravljenega v skladu s potrebami občin ustanoviteljic, in 
skladno z veljavno zakonodajo. Stroški zaposlenega kadra bodo bremenili izključno proračune v posamezno nalogo 
vključenih občin ustanoviteljic. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. Ob predpostavki doseganja kadrovskega načrta v preteklem letu, so 
predvidene le nadomestne zaposlitve. Osnova za izračun potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni 
plačni razredi, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. 

 

5200102 - materialni stroški in ostalo - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 
Vrednost: 21.431 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirani materialni stroški za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva.  Zajeti so 
voda, elektrika, ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, zavarovanje stavbe, telefon, stroški vozil (registracija, 
zavarovanje, servis, gorivo), najemnina poslovnih prostorov, varovanje prostorov in stroški poštnih storitev. V 
okviru postavke so planirani naslednji stroški: izobraževanje, zavarovanje ARAG, strokovna literatura, vzdrževanje 
računalnikov in programske opreme, nakup ostalega drobnega inventarja, pisarniški material in vzdrževanje 
programov za evidenco prisotnosti.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. Ob predpostavki doseganja kadrovskega načrta v preteklem letu, so 
predvidene le nadomestne zaposlitve. Osnova za izračun potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni 
plačni razredi, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. 

 

5200201 - plače - občinsko redarstvo 
Vrednost: 99.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo in  
jubilejne nagrade, ter za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje 
in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Obseg 
sredstev je načrtovan na podlagi kadrovskega načrta, pripravljenega v skladu s potrebami občin ustanoviteljic, in 
skladno z veljavno zakonodajo. Stroški zaposlenega kadra bodo bremenili proračune v posamezno nalogo 
vključenih občin ustanoviteljic. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. V skladu s Kadrovskim načrtom se predvideva dodatna zaposlitev 
občinskega redarja. Osnova za izračun potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni plačni razredi, 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. 

 

5200202 - materialni stroški in ostalo - občinsko redarstvo 
Vrednost: 48.385 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirani materialni stroški za opravljanje nalog občinskega redarstva. Zajeti so voda, 
elektrika, ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, zavarovanje stavbe, telefon, stroški vozil (registracija, zavarovanje, 
servis, gorivo), najemnina poslovnih prostorov, varovanje prostorov in stroški poštnih storitev. V okviru postavke so 
planirani naslednji stroški: izobraževanje, zavarovanje ARAG, strokovna literatura, stroški dela komisije za 
ugotavljanje prekomerne uporabe prisilnih sredstev, vzdrževanje računalnikov in programske opreme, nakup 
uniform in ostalega drobnega inventarja, pisarniški material, najem mobilne enote z radarjem, varstvo pri delu, 
najem tehtnice za tehtanje tovornih vozil za tri občine in vzdrževanje programov za evidenco prisotnosti.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  
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5200301 - plače - urejanje prometa 
Vrednost: 34.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo in  
jubilejne nagrade, ter za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje 
in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javnega uslužbenca. Obseg 
sredstev je načrtovan na podlagi kadrovskega načrta, pripravljenega v skladu s potrebami občin ustanoviteljic, in 
skladno z veljavno zakonodajo. Stroški zaposlenega kadra bodo bremenili proračune v posamezno nalogo 
vključenih občin ustanoviteljic. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. Ob predpostavki doseganja kadrovskega načrta, so predvidene le 
nadomestne zaposlitve. Osnova za izračun potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni plačni razredi, 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. 

 

5200302 - materialni stroški in ostalo - urejanje prometa 
Vrednost: 6.974 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirani materialni stroški za opravljanje nalog Skupne službe urejanje prometa. Zajeti so 
voda, elektrika, ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, zavarovanje stavbe, telefon, stroški vozil (registracija, 
zavarovanje, servis, gorivo), najemnina poslovnih prostorov, varovanje prostorov in stroški potnih storitev. V okviru 
postavke so planirani naslednji stroški: izobraževanje, zavarovanje ARAG, strokovna literatura,  vzdrževanje 
računalnikov in programske opreme, nakup ostalega drobnega inventarja, pisarniški material in vzdrževanje 
programov za evidenco prisotnosti.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

 

5200401 - plače - proračunsko računovodstvo 
Vrednost: 191.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo in  
jubilejne nagrade, ter za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje 
in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javnega uslužbenca. Obseg 
sredstev je načrtovan na podlagi kadrovskega načrta, pripravljenega v skladu s potrebami občin ustanoviteljic, in 
skladno z veljavno zakonodajo. Stroški zaposlenega kadra bodo bremenili proračune v posamezno nalogo 
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vključenih občin ustanoviteljic. Skupna služba proračunskega računovodstva izvaja naloge za Občino Dobrna (24 
%), Občino Vitanje (21 %) in Občino Vojnik  (55 %).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. Ob predpostavki doseganja kadrovskega načrta v preteklem letu, so 
predvidene le nadomestne zaposlitve. Osnova za izračun potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni 
plačni razredi, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. 

 

5200402 - materialni stroški in ostalo - proračunsko računovodstvo 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirani materialni stroški za opravljanje nalog Skupne službe proračunskega računovodstva. 
Zajeti so stroški ogrevanja, čiščenja, telefona in poštnih storitev. V okviru postavke so planirani tudi stroški: 
izobraževanje, strokovna literatura, varstvo pri delu, zdravniški pregledi, vzdrževanje računalnikov in programske 
opreme, HKOM, pisarniški material ter drobni inventar, spletna povezava, licenčnine za računalniške programe, str. 
Kopirnega stroja in ostalo.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

 

 

5200501 - plače - varstvo okolja 
Vrednost: 93.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo in  
jubilejne nagrade, ter za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje 
in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javnega uslužbenca. Obseg 
sredstev je načrtovan na podlagi kadrovskega načrta, pripravljenega v skladu s potrebami občin ustanoviteljic, in 
skladno z veljavno zakonodajo. Stroški zaposlenega kadra bodo bremenili proračune v posamezno nalogo 
vključenih občin ustanoviteljic 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. Ob predpostavki doseganja kadrovskega načrta, so predvidene le 
nadomestne zaposlitve. Osnova za izračun potrebnih sredstev je trenutno število zaposlenih, trenutni plačni razredi, 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, navodila pristojnih ministrstev za načrtovanje plač. 

 

5200502 - materialni stroški in ostalo - varstvo okolja 
Vrednost: 5.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirani materialni stroški za opravljanje nalog Skupne službe proračunskega računovodstva. 
Zajeti so stroški ogrevanja, čiščenja, telefona in poštnih storitev. V okviru postavke so planirani tudi stroški: 
izobraževanje, strokovna literatura, varstvo pri delu, zdravniški pregledi, vzdrževanje računalnikov in programske 
opreme, HKOM, pisarniški material ter drobni inventar, spletna povezava, licenčnine za računalniške programe in 
ostalo.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva so načrtovana ob upoštevanju splošnega pravila o najnižjih stroških za najugodnejše učinke ter 
dejanske porabe v preteklih letih.  

 

 

600 - REŽIJSKI OBRAT 
Vrednost: 215.100 € 

6000101 - plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala 
Vrednost: 173.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka poleg osnovne plače se kot bruto osnova za izračun prispevkov na bruto plačo, ki ga plača občina, 
upošteva še dodatek na delovno dobo. Kot strošek občine so vključeni tudi materialni stroški zaposlenega in premija 
pri Kapitalski družbi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ZUJF in 
kadrovskim načrtom za planirano leto. Postavka zajema osnovne plače, sredstva za povračila in nadomestila, regres 
za letni dopust, premije in druge izdatke, ki so načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega proračuna. Pri 
načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost smo upoštevali obstoječe prispevne 
stopnje. 

6000102 - stroški in oprema RO komunala 
Vrednost: 42.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tukaj je mišljena nabava raznega drobnega materiala in opreme za izvajanje del v režijskem obratu na urejanju 
okolja in javnih poti po posameznih krajevnih skupnostih. S tem se zagotovi  nemoteno delo in varnost zaposlenih. 
Planirana so tudi sredstva za vzdrževanje in zaščito. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0038 oprema za režijski obrat in OB139-21-0007 Izgradnja nadstreška 
ra režijski obrat. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na dosedanjih odhodkih in načrtovane nabave nove opreme. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 42.510 € 

7030201 - stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo 
Vrednost: 2.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirani ostali stroški delovanja krajevne skupnosti (reprezentanca, oprema..), katere 
krajevna skupnost financira iz lastnih prihodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0041 nakup opreme za krajevne skupnosti. 

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

učinek in kazalnik) 

Odhodki so planirani na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

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

Vrednost: 56.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,  nakup računalniške in druge tehnične 
opreme ter pisarniškega pohištva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
- Zakon o občinskem redarstvu 
- Zakon o javnih financah 
- Statut Občine Vojnik in statuti občin ustanoviteljic 
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik 
- Odlok o ustanovitvi  Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče (UGSO št. 48/2019, Ur. l. RS št. 67/19, 68/19), 

 

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

kazalniki) 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave; 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 
postopkih; 
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- polna zaposlenost delavcev v občinski upravi 
- učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo 

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

učinek in kazalnik) 

- hitrejša odzivnost (čas od vloge do rešitve se bo skrajšal za 2 dni),  
- večja transparentnost (možna oddaja vlog preko e-portala 

401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 
Vrednost: 549.500 € 

4010201 - računalniška oprema 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti občinske uprave je potrebna ustrezna računalniška, programska ter druga 
tehnična oprema. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0037 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Poraba je planirana v NRP. 

 

4010202 - poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Z vlaganjem v občinsko stavbo se ohranjanja vrednost občinske upravne stavbe . Cilji projekta: urejena 
hidroizolacija temeljenja stavbe ter urejeno odvodnjavanje meteornih voda, prebarvana fasada - osvežen zunanji 
izgled z obnovljenimi nastavki za klima naprave, obnovljeni prostori za souporabo društev in občinske uprave.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0037 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet in OB139-19-
0010 obnova fasade na obč. upravni stavbi in kletnih prostorov. 

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

učinek in kazalnik) 

Poraba je planirana v NRP. 

520 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
Vrednost: 691.440 € 

5200110 - oprema in inv. stroški - obč. inšpekcijsko nadzorstvo 
Vrednost: 11.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti občinskega inšpekcijskega nadzorstva  je potrebna ustrezna računalniška, 
programska in  druga tehnična oprema. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0009 nakup opreme za SOU (skupno obč. upravo) in OB139-19-0008 
nakup avtomobilov za SOU (skupno obč. upravo). 

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

učinek in kazalnik) 

Ocena tekočega vzdrževanja računalniške in programske opreme je planirana na izdatkih preteklih let. 

5200210 - oprema in inv. stroški - občinsko redarstvo 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti občinskega redarstva  je potrebna ustrezna računalniška, programska 
in  druga tehnična oprema ter varno službeno vozilo, opremljeno z ustreznimi oznakami občinskega redarstva. Delo 
se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekta sta opredeljena v obrazcu 3: OB139-19-0008 nakup avtomobilov za SOU (skupno obč. upravo) in OB139-
19-0009 nakup opreme za SOU (skupno obč. upravo). 

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

učinek in kazalnik) 

Ocena tekočega vzdrževanja računalniške in programske opreme je planirana na izdatkih preteklih let. Nabava nove 
in nabava osebnega vozila je planirana v NRP in se bo izvedla na podlagi prejetih ponudb. 

 

 

5200310 - oprema in inv. stroški - urejanje prometa 
Vrednost: 6.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotavljanje izvajanja pristojnosti urejanje prometa je potrebna ustrezna računalniška, programska in  druga 
tehnična oprema. Delo se z ustrezno opremo opravlja zakonito, hitreje in transparentno. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0009 nakup opreme za SOU (skupno obč. upravo)  in OB139-19-0008 
nakup avtomobilov za SOU (skupno obč. upravo). 

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

učinek in kazalnik) 

Ocena tekočega vzdrževanja računalniške in programske opreme je planirana na izdatkih preteklih let. 

5200410 - oprema in inv. stroški - proračunsko računovodstvo 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje nalog proračunskega računovodstva je potrebna ustrezna računalniška, programska in druga tehnična 
oprema. Z njo se delo izvaja hitro in zakonito. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0009 nakup opreme za SOU (skupno obč. upravo). 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena tekočega vzdrževanja računalniške in programske opreme je planirana na izdatkih preteklih let. Nabava nove 
je planirana v NRP in se bo izvedla na podlagi prejetih ponudb. 

 

5200510 - oprema in inv. stroški - varstvo okolja 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje nalog varstva okolja je potrebna ustrezna računalniška, programska in druga tehnična oprema. Z njo se 
delo izvaja hitro in zakonito. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0009 nakup opreme za SOU (skupno obč. upravo). 

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

učinek in kazalnik) 

Ocena tekočega vzdrževanja računalniške in programske opreme je planirana na izdatkih preteklih let. Nabava nove 
je planirana v NRP in se bo izvedla na podlagi prejetih ponudb. 

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 130.025 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in 
varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog občine. Naloga občine je tako zagotavljanje varstva 
pred  naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in 
drugih izrednih razmer. 

  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ti  dokumenti so  vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Pomembno je  omeniti 
naslednje dokumente : Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva 
pred  naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, Doktrina civilne obrambe Republike 
Slovenije, načrt razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 2017-2022. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Pravočasna in ustrezna zagotovitev varstva in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 130.025 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Cilji so: 
- vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja 
hitre  in  učinkovite  reševalne  storitve občanom  
- zviševanje   ravni   reševalnih   storitev   (s   krajšanjem   odzivnega   časa,   povečevanjem 
usposobljenosti  in  opremljenosti,  z  izboljševanjem  sodelovanja   med  službami  ter  z izboljševanjem 
organiziranosti), 
- zviševanje  ravni  odpornosti  in  pripravljenosti  na  nesreče,  kar  bo  imelo  za  posledico preprečitev oziroma 
zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, 
- 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: preprečevanje nesreč; pripravljenost na nesreče; zaščita pred nevarnostmi; reševanje 
in pomoč ob nesrečah; sanacija posledic nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 28.500 € 

Opis podprograma 

Izvedena bodo usposabljanja enot civilne zaščite, občinskega štaba za civilno zaščito 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 zaščiti, pokrivanje intervencijskih stroškov, dopolnjevanje 
operativnih načrtov ter ocene ogroženosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost in usposobljenost civilne zaščite in 
reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

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

učinek in kazalnik) 

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost članov 
civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, kar je tudi merilo za 
doseganje zastavljenih ciljev.  

 

407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ 

Vrednost: 130.025 € 

4070301 - tekoči odhodki civilna zaščita 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranimi sredstvi moramo pripadnikom zaščitno reševalnih enot zagotoviti izobraževanje in povrniti stroške, ki 
nastanejo pri opravljanju usposabljanj v sistemu zaščite in reševanja. Prav tako se iz te proračunske postavke 
pokrivajo stroški pogodbenih društev (potapljaško društvo, kinološko društvo in radioamaterji), financiranje tekočih 
stroškov telefonske povezave s člani in gasilskimi društvi, zavarovanje, vzdrževanje siren in drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva porabe so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

4070302 - investicijski odhodki (oprema) civilna zaščita 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za osebno zaščitno opremo in tehnično reševalno opremo reševalnih enot. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4070303 - refundacija plač civilna zaščita 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Člani civilne zaščite, ki so v času službe odsotni iz dela zaradi izobraževanja, usposabljanja vaj, druge udeležbe na 
aktivnosti zaščite in reševanja so upravičeni do refundacije plače v skladu z Uredbo o nadomestilu plač in povračilu 
stroškov pri opravljanju nalog zaščite in reševanja (Ur.l. RS 48/1999, 113/2007). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Refundacija plač se planira na podlagi plana izobraževanja članov civilne zaščite. 

4070305 - Ukrepi CZ ob izrednih dogodkih (koronavirus) 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju občinskega štaba civilne zaščite (CZ) za delo v času razglašene epidemije s 
koronavirusom COVID-19,  za stroške vezane na sklepe štaba CZ, za sredstva za varno opravljanje svojega dela in 
prostovoljcev, sredstva za zaščito občanov in pomoč občanom ob teh izrednih razmerah.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi ocene potrebnih sredstev v času razglašene epidemije. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 101.525 € 

Opis podprograma 

Podprogram sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši  občini, to je zmanjšati število 
nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je 
v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh 
nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike 
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varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 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 nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 

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

kazalniki) 

Zagotavljanje pogojev za  kvalitetno in strokovno delovanje; 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene, ki so opredeljeni v načrtu 
razvojnih programov in v dokumentu Načrtu razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 2017-2022. 

407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ 

Vrednost: 130.025 € 

4070101 - Gasilska zveza 
Vrednost: 21.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

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

4070103 - dotacija PGD Vojnik 
Vrednost: 14.267 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega 
društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva porabe so planirana na podlagi ocene potrebnih sredstev za zagotavljanje delovanja javne službe požarne 
varnosti  ter na podlagi predloga Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, ki ta sredstva po kriterijih razdeli med gasilska 
društva v občini.  

  

 

4070104 - dotacija PGD Nova Cerkev 
Vrednost: 9.969 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega 
društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva porabe so planirana na podlagi ocene potrebnih sredstev za zagotavljanje delovanja javne službe požarne 
varnosti  ter na podlagi predloga Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, ki ta sredstva po kriterijih razdeli med gasilska 
društva v občini.  

 

4070105 - dotacija PGD Frankolovo 
Vrednost: 9.661 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega 
društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva porabe so planirana na podlagi ocene potrebnih sredstev za zagotavljanje delovanja javne službe požarne 
varnosti  ter na podlagi predloga Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, ki ta sredstva po kriterijih razdeli med gasilska 
društva v občini.  

 

4070106 - dotacija PGD Socka 
Vrednost: 6.967 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega 
društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva porabe so planirana na podlagi ocene potrebnih sredstev za zagotavljanje delovanja javne službe požarne 
varnosti  ter na podlagi predloga Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, ki ta sredstva po kriterijih razdeli med gasilska 
društva v občini.  

 

4070107 - dotacija PGD Lemberg 
Vrednost: 5.337 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega 
društva (usposabljanje članov društev, vzdrževanje in zavarovanje vozil, izvedbo tekmovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva porabe so planirana na podlagi ocene potrebnih sredstev za zagotavljanje delovanja javne službe požarne 
varnosti  ter na podlagi predloga Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, ki ta sredstva po kriterijih razdeli med gasilska 
društva v občini.  
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4070111 - refundacija plač gasilci 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Člani gasilskih društev, ki so v času službe odsotni iz dela zaradi izobraževanja, usposabljanja, vaj, druge udeležbe 
na aktivnostih zaščite in reševanja so upravičeni do refundacije plače v skladu z Uredbo o nadomestilu plač in 
povračilu stroškov pri opravljanju nalog zaščite in reševanja (Ur.l. RS 48/1999, 113/2007). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Refundacija plač se planira na podlagi plana izobraževanja članov gasilskih društev oz. gasilske zveze. 

4070112 - zavarovanje gasilcev 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na dodatno zavarovanje operativnih gasilcev za zagotavljanje razlike do 100% 
bolniške odsotnosti v primeru nesreče ob intervenciji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi števila operativnih gasilcev in prispevka za zavarovanje predhodnega leta.  

  

 

4070207 - gasilski dom Socka 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijski transfer je namenjen za sofinanciranje obnove prostorov Prostovoljnega gasilskega društva Socka.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva porabe so planirana na podlagi predračuna oz. vloge društva ali gasilske zveze.   

4070210 - nakup avta PGD Vojnik 
Vrednost: 19.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letih 2019 - 2021 je planiran investicijski transfer oz. sofinanciranje do PGD Vojnik za nakup dvižne 
gasilske  avto ploščadi, ki bi jo uporabljala vsa društva v Gasilski zvezi  Vojnik-Dobrna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcih: 3: OB139-18-0002 Nakup gasilske ploščadi PGD Vojnik. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na podlagi ponudbe pridobljene na javnem razpisu in razdelitve stroškov med občinama Dobrna 
in Vojnik ter upravljavcem PGD Vojnik. 
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4070220 - oprema - gasilska društva 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo gasilske zaščitne 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 proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0048 nakup gasilske zaščitne opreme. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP.   

4070223 - gasilstvo ostalo (obletnice, posebni dogodki) 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nova proračunska postavka je namenjena javnemu pozivu za sofinanciranje obletnic in posebnih dogodkov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so se planirala na podlagi izkazanih potreb po sofinanciranju. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 82.750 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Vojnik bo na področju razvoja kmetijstva sledila ciljem in usmeritvam Slovenije ter skupni kmetijski politiki 
v EU. Ukrepi kmetijske strukturne politike bodo usmerjeni predvsem k povečanju učinkovitosti in konkurenčnosti 
pridelave in predelave, okolju prijazni kmetijski dejavnosti ter ohranjanju poseljenosti podeželja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2015 
2020, Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja 
perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, 
povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledično tudi ekonomsko 
stabilnejših kmetij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - program reforme kmetijstva in živilstva,  

1103 - splošne storitve v kmetijstvu, 1104 - gozdarstvo 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 67.000 € 
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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  konkurenčnosti celotne agro-živilske 
verige. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva  v okviru EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov v 
treh glavnih oseh, in sicer izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega  in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči 
ter kakovostnemu življenju na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. 

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

V okviru teh usmeritev, usmeritev nacionalnega strateškega načrta in proračunskih možnosti Občine Vojnik, se bodo 
izvajali ukrepi podpore prestrukturiranja in prenove kmetijske proizvodnje ter  ukrepi razvoja in prilagajanja 
podeželskih območij - obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti. Cilj je število sofinanciranih naložb v 
kmetijska gospodarstva, sofinanciranje aktivnosti društvom, ki delujejo na področju kmetijstva.    

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 - razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 67.000 € 

Opis podprograma 

Za Razvoj in prilagajanje podeželskih območij se planirajo sredstva, ki se bodo po potrjenem predlogu proračuna 
razdelila glede na ukrepe, ki so del priglašenega PRAVILNIKA o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2015-2020. Ukrepi: naložbe v kmetijska 
gospodarstva, varstvo tradicionalnih krajin in stavb, pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, 
premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu,vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, 
zagotavljanje tehnične podpore, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko 
obdobje 2015-2020. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki zajema ohranjanje kulturne krajine, 
novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na 
podeželju ter posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij. 

 

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

učinek in kazalnik) 

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

408 - OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 
Vrednost: 78.950 € 

4080101 - razvoj 
Vrednost: 67.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo. Pomoči se dodelijo za naložbe v 
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih: 
- urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov. Pomoči se dodelijo za naložbe v postavitev pašnikov za 
nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi, naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in 
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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 dediščino na 
podeželju. V okviru ukrepa pa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine. 
- pomoč za ponovno delitev zemljišč: Ta ukrep se spodbuja samo v primeru kadar gre za pokrivanje stroškov 
nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. 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 začetek ali posodobitev  opravljanja 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0070 državne pomoči v kmetijstvu - razvoj. 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi porabe potreb na področju razvoja kmetijstva.  

 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 9.000 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Ohranjanje ter 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 (če je žival bolna, 
nevarna za okolico ali ima znake močenja). Takrat je potrebno takoj ukrepati. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - zdravstveno  varstvo rastlin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 9.000 € 

Opis podprograma 

Skrb za zapuščene živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS 98/99) in Pravilni o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS št. 45/00) 

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

kazalniki) 

Dosledno izvajanje kontrole na terenu, pred odobritvijo odvoza živali, razen v nujnih primerih (če je žival bolna, 
nevarna za okolico ali ima znake mučenja), kjer je potrebno takoj ukrepati. Naslednji cilj je ozaveščati javnost oz. 
občane o primernem ravnanju z živalmi. 

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

učinek in kazalnik) 

Kontrola s pomočjo občinskega redarja. 
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405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Vrednost: 136.000 € 

4050101 - zavetišče za živali 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skrb za zapuščene živali je določena na podlagi Zakon o zaščiti živali (Ur.l.RS 98/99) in Pravilnika o pogojih 
zavetišča za zapuščene živali (Ur.l.RS št. 45/00). Stroški oskrbe in namestitve zapuščenih živali so se v zadnjih letih 
zelo povečali, predvsem zaradi dodatnih obveznosti za oskrbo muc. Občina ima glede na število registriranih psov 
1,5 boksa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vključena v načrt razvojnih programov. 

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

učinek in kazalnik) 

Občina bo z letno pogodbo zagotovila zaščito in oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja in 
zdravja.  

Strošek oskrbe zapuščenih živali bomo poskušali znižati z doslednim nadzorom tako prijaviteljev zapuščenih živali 
in tudi kontrolo pri izvajalcu dejavnosti (zavetišče ZONZANI), s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. 

 

 

1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 6.750 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izvajanje vzdrževanja in gradnje gozdne infrastrukture v skladu s proračunskimi sredstvi. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo še naprej 
financirane iz proračuna za kmetijstvu po istem ključu kot do sedaj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

  

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 6.750 € 

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 občina iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in v 
državnih gozdovih iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest iz Uprave RS za javna plačila. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Tripartitna pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdnim gospodarstvom Celje in 
Občino Vojnik. Drugi odstavek 49. Člena  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 finančni 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). 

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

kazalniki) 

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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

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

 

408 - OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 
Vrednost: 78.950 € 

4080130 - gozdne ceste 
Vrednost: 5.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske 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 območju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

 

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

učinek in kazalnik) 

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

4080131 - koncesijska dajatev lovstvo 
Vrednost: 1.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Peti odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek 
proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni 
del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Koncesijska dajatev je v skladu z 
določili Zakona o financiranju občin (UL RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A) prihodek 
proračuna občine. Ne glede na to, da je prihodek iz naslova koncesijske dajatve pri nekaterih občinah določen v 
izjemno nizkem znesku (nekaj deset evrov), je vsak prihodek, ki ga država namenja občinam več kot dobrodošel. 
Drugi odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu določa, da se koncesijska dajatev plačuje letno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev pa občina uredi sama z odlokom. V okviru slednjega je tako 
vidna različna "paleta" ukrepov in ne zgolj vlaganje nazaj v lovska društva v občinah. V skladu s širšo razlago 
določila lahko pod ukrepe varstva okolja in vlaganj v naravne vire razumemo tudi npr. nakup zaščitnih rokavic in 
vrečk za čistilno akcijo. Občina se lahko odloči tudi za vlaganje sredstev v smislu tekočega odhodka (kadar so 
dobavitelji kakšna podjetja). V skladu s slednjim mora občina sprejeti zgolj odlok, k razpisnemu postopku pa v 
skladu s slednjim občina ni zavezana, saj se uporabljajo določila Zakona o javnem naročanju. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 2.380.362 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Ta glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo.  

Prometna infrastruktura predstavlja v občini 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 večjo škodo. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Cilji dolgoročnega razvoja so, da se v doglednem času asfaltirajo vse makadamske ceste in izvede modernizacija na 
asfaltnih cestah, katere so v slabem voznem stanju. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 2.380.362 € 

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 občinskih cest, 
o    vzdrževanje    makadamskih    vozišč    s    profiliranjem    vozišča    in    dodajanjem manjkajočega 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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih  cest  (180,49 km) so zagotavljanje normalne uporabnosti 
celotnega kategoriziranega omrežja uporabnikom in ostalim strukturam prometa na lokalni cestah (32,13 km) in 
javnih poteh (146,48 km).  
Dolgoročni cilj je, da se cestna infrastruktura sanira in izgradi do stanja, ki bi v vsakem času zagotavljala normalno 
prevoznost, urejenost in varnost v cestnem prometu. 

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

Doseg ciljev s prednostnega seznama. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, PU občinska uprava - komunala 
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13029002 - investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PU občinska uprava - komunala 

13029003 - urejanje cestnega prometa, PU občinska uprava - komunala 

13029004 - cestna razsvetljava, PU občinska uprava - komunala 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 511.100 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest se izvaja na dveh nivojih. Lokalne ceste in lokalne zbirne ceste vzdržuje 
podjetje VOC Celje po koncesijski pogodbi, vzdrževanje javnih poti se izvaja preko Režijskega obrata in po 
predlogih Krajevnih skupnosti, javne poti pa preko krajevnih skupnosti z dotacijo sredstev za gramoziranje in 
čiščenje ter zagotavljanje normalne prevoznosti ter zimska služba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14.1.2000. Zakon o javnih cestah ( Uradni list RS, št. 109/2017) in Statuta Občine 
Vojnik (Uradni list RS, št. 21/12) je bil sprejet Odlok o občinskih cestah v Občini Vojnik. 

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

kazalniki) 

Da bi zagotovili višji nivo vzdrževanja je potrebno v bodoče zagotoviti več finančnih sredstev. 

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

učinek in kazalnik) 

Prevoznost ceste naj bi bila v vsakem času ustrezna ter kakovost prevoznosti, da se ta ne poslabša. 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040101 - vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Vojnik 
Vrednost: 68.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na letno vzdrževanje javnih poti. V okviru vzdrževanja asfaltnih cest se izvaja  
o    izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest, 
o    vzdrževanje    makadamskih    vozišč    s    profiliranjem    vozišča    in    dodajanjem manjkajočega materiala 
(0,03m3/m2), urejanje bankin z dosipom materiala, 
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 brežin ob cestah med zaselki. 
V okviru proračunske postavke se izvajajo zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. Proračunska postavka se nanaša 
na letno vzdrževanje javnih poti. 

4040102 - vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Nova Cerkev 
Vrednost: 53.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na letno vzdrževanje javnih poti. V okviru vzdrževanja asfaltnih cest se izvaja 
o    izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest, 
o    vzdrževanje    makadamskih    vozišč    s    profiliranjem    vozišča    in    dodajanjem manjkajočega materiala 
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(0,03m3/m2), urejanje bankin z dosipom materiala, 
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 brežin ob cestah med zaselki. 
V okviru proračunske postavke se izvajajo zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. Proračunska postavka se nanaša 
na letno vzdrževanje javnih poti. 

4040103 - vzdrž. asfaltnih cest (javne poti) - KS Frankolovo 
Vrednost: 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na letno vzdrževanje javnih poti. V okviru vzdrževanja asfaltnih cest se izvaja 
o    izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest, 
o    vzdrževanje    makadamskih    vozišč    s    profiliranjem    vozišča    in    dodajanjem manjkajočega materiala 
(0,03m3/m2),  urejanje bankin z dosipom materiala, 
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 brežin ob cestah med zaselki. 
V okviru proračunske postavke se izvajajo zakonsko opredeljena dela, ki zagotavljajo nivo prevoznosti in varnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. Proračunska postavka se nanaša 
na letno vzdrževanje javnih poti.   

4040108 - zimska služba - KS Vojnik 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za zimsko vzdrževanje javnih poti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, 
potrebnih za omogočanje 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 večjih zastojev prometa, je potrebno iz navedene postavke pripraviti 
sledeče: 
- Zagotoviti zadostno količino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravočasno obveščanje uporabnikov cest. 
Zimsko vzdrževanje javnih poti se izvaja na podlagi javnega naročanja Izvajanja zimske službe javnih poti na 
območju občine Vojnik v obdobju 2019-2022. Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede 
vzdrževanja v zimskem času. Pri vzdrževanju javnih poti sodeluje režijski obrat v okviru svojih tehničnih in 
kadrovskih kapacitet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Prevoznost ceste naj bi bila v vsakem času ustrezna ter kakovost prevoznosti se ne poslabša. 
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4040109 - zimska služba - KS Nova Cerkev 
Vrednost: 44.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za zimsko vzdrževanje javnih poti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, 
potrebnih za omogočanje 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 večjih zastojev prometa, je potrebno iz navedene postavke pripraviti 
sledeče: 
- Zagotoviti zadostno količino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravočasno obveščanje uporabnikov cest. 
Zimsko vzdrževanje javnih poti se izvaja na podlagi javnega naročanja Izvajanja zimske službe javnih poti na 
območju občine Vojnik v obdobju 2019-2022. Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede 
vzdrževanja v zimskem času. Pri vzdrževanju javnih poti sodeluje režijski obrat v okviru svojih tehničnih in 
kadrovskih kapacitet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

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

4040110 - zimska služba - KS Frankolovo 
Vrednost: 43.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za zimsko vzdrževanje javnih poti. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, 
potrebnih za omogočanje 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 večjih zastojev prometa, je potrebno iz navedene postavke pripraviti 
sledeče: 
- Zagotoviti zadostno količino posipnih materialov, 
- Usposobiti vso potrebno mehanizacijo in opremo, 
- Pripraviti vso potrebno ustrezno prometno signalizacijo in opremo, 
- Organizirati pravočasno obveščanje uporabnikov cest. 
Zimsko vzdrževanje javnih poti se izvaja na podlagi javnega naročanja Izvajanja zimske službe javnih poti na 
območju občine Vojnik v obdobju 2019-2022. Dela se izvajajo v okviru normativov in standardov glede 
vzdrževanja v zimskem času. Pri vzdrževanju javnih poti sodeluje režijski obrat v okviru svojih tehničnih in 
kadrovskih kapacitet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

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

4040111 - oprema (odboj. ograje ipd.) 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje in postavitev odbojnih ograj je namenjeno varovanju vozil proti zdrsu iz vozišča. Program nameščanja 
opreme pripravi odbor za komunalo na predlog SPV-ja in nevarnosti na posameznih odsekih cest, ki jih določijo 
sveti krajevnih skupnosti. Obseg del je odvisen od zagotovljenih sredstev v tekočem proračunskem obdobju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0020 investicije in inv. vzdrževanje opreme (odbojne ograje,..). 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

4040112 - mostovi 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker so leseni mostovi izpostavljeni raznim vremenskim vplivom, se zgornji povozni sloj hitro uniči. V okviru 
vzdrževanja mostov preko posameznih potokov se vrši zamenjava lesenih delov na konstrukciji. To je menjava 
nosilnih tramov in povoznih delov (fosni 50 mm) kot zaključni del konstrukcije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0021 investicijsko vzdrževanje mostov.  

 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

4040117 - vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 133.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalne ceste vzdržuje koncesionar skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. 38/2016). Redno 
vzdrževanje prometnih površin zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, 
vzdrževanje brežin, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav, redno vzdrževanje vegetacije, 
zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov, nadzor osnih obremenitev, 
intervencijski ukrepi in zimska služba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun vzdrževanja lokalnih cest, ki jih od 1.7.2018 vzdržujejo koncesionar, VOC Celje, je narejen na podlagi 
ocene finančnih posledic in podatkovne podlage za pripravo razpisa in podelitev koncesije izvajanja dejavnosti 
obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih cest, ki jo je pripravil Inštitut Iris Maribor.  

  

 

701 - KS VOJNIK 
Vrednost: 30.100 € 

7010121 - vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest občina v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu nakaže sredstva krajevni 
skupnosti za gramoziranje, čiščenje jarkov, čiščenje propustov in vzdrževanju bankin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 
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702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 28.800 € 

7020121 - vzdrževanje makadamskih cest KS Nova Cerkev 
Vrednost: 18.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest občina v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu nakaže sredstva krajevni 
skupnosti za gramoziranje, čiščenje jarkov,  čiščenje propustov in vzdrževanje bankin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 42.510 € 

7030121 - vzdrževanje makadamskih cest KS Frankolovo 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje makadamskih cest občina v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu nakaže sredstva krajevni 
skupnosti za gramoziranje, čiščenje jarkov,  čiščenje propustov in vzdrževanje bankin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 1.729.262 € 

Opis podprograma 

Investicijska gradnja občinskih cest se vsako leto izvaja na osnovi planov krajevnih skupnosti in višine dodeljenih 
sredstev v proračunu.  Plani asfaltiranj po krajevnih skupnostih so osnova za določevanje vrstnega reda za 
asfaltiranje posamezne javne poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah ( Uradni list RS, št. 29/97) in Statuta Občine Vojnik 
(Uradni list RS, št. 38/11) je bil sprejet Odlok o občinskih cestah v Občini Vojnik. 

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

kazalniki) 

Gradnja občinskih 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izboljšanje prevoznosti in zmanjšanje stroškov vzdrževanja. 
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404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040201 - načrti in študije - ceste, pločniki 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako leto sproti pripravlja projektno dokumentacijo, za katero predvideva, da bi se s projektom lahko 
prijavili na ustrezne razpise EU za sofinanciranje. Proračunska postavka se nanaša tudi na potrebe, ki se pokažejo na 
terenu in so nujno potrebne za varno odvijanje prometa in varnost udeležencev v prometu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0022 načrti in študije - ceste, pločniki. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča so na osnovi stroškov projektne in druge dokumentacije v preteklih letih. 

 

4040202 - asfaltiranje cest 
Vrednost: 400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Modernizacija obstoječih makadamskih vozišč z asfaltno prevleko po prednostnem seznamu, ki se ga dopolnjuje 
skupaj s krajevnimi skupnostmi. Cilj: manj vzdrževanja in večja varnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0023 Asfaltiranje cest v letih 2020-2021. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na ocenjenih asfaltiranih kilometrih cest in dosežene cene na javnem razpisu. 

40402021 - rekonstrukcija asfaltnih cest 
Vrednost: 552.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je planirana za rekonstrukcijo oz. preplastitev najbolj obremenjenih lokalnih cest in ulic.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekti so opredeljeni v obrazcu 3: OB139-18-0006 rekonstrukcija Ceste talcev,  OB139-18-0005 rekonstrukcija 
Kašove in Petelinškove ulice, OB139-19-0003 Rekonstrukcija Keršove ulice (od ZD do semaforja), OB139-19-
0029  rekonstruk. LC Socka (cesti proti Dobrni in Frank.). 

 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na osnovi projektantskih ocen in dosežene cena na javnih razpisih. 

4040207 - mostovi Vojnik 
Vrednost: 260.262 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novogradnja mostu bo potekala zaradi dotrajanosti obstoječega mostu ob upoštevanju protipoplavnih ukrepov. Do 
izgradnje novega mostu bodo potekala vzdrževalna dela na dotrajanem lesenem mostu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-18-0008 rekonstrukcija mostu Kaplja - Višnja vas, OB139-18-0009 
Rekonstrukcija mostu Jankova - Rove (1 most), OB139-19-0027 sanacija mostu Male Dole (pri Pezdevšek), OB139-
20-0007 sanacija mostu LC Male Dole-Rove-Črešnjice. 

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

učinek in kazalnik) 

Vrednost je opredeljena na podlagi idejne zasnove ali projektantskega izračuna. 

4040208 - mostovi Nova Cerkev 
Vrednost: 56.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novogradnja mostu bo potekala zaradi dotrajanosti obstoječega mostu. Do rekonstrukcije oz. izgradnje novega 
mostu bodo potekala vzdrževalna dela na dotrajanem lesenem mostu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-21-0006  sanacija mostu Senegaški mlin v Socki. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040214 - kolesarske poti in pločniki (Vojnik, Socka, Frankolovo) 
Vrednost: 441.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za dokončanje izgradnje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku ob regionalni cesti  v smeri 
križišča pri banki do križišča pri pokopališču in nadaljevanje izgradnje ob regionalni cesti proti Arclinu, pridobitev 
dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti na relaciji Celje-Vojnik-Dobrna, izgradnja pločnika od regionalne ceste 
proti gasilskemu domu v Frankolovem.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekti so opredeljeni v obrazcu 3: OB139-07-0075 Kolesarske poti in pločniki Vojnik, OB139-14-0016 pločnik za 
pešce v Vojniku ob glavni cesti , OB139-17-0003 izgradnja pločnika s kolesarsko stezo Vojnik-Arclin., OB139-18-
0004 izgradnja pločnika od reg. ceste do PGD Frankolovo, OB139-19-0042 Državna kolesarska pot Celje-Vojnik-
Dobrna, OB139-19-0024 izgradnja pločnika Vojnik-Gmajna, OB139-19-0025 izgradnja pločnika OŠ Vojnik-blok 
MIK in OB139-20-0008  izgradnja pločnika v NOVI CERKVI-GMAJNER. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 74.000 € 

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 občinskega redarja na občinskih cestah. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah ( Uradni list RS, št. 109/2011) in Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 21/2012) je bil 
sprejet Odlok o občinskih cestah v Občini Vojnik. Zakon o varnosti v cestnem prometu in Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilji cestnega prometa  so zagotoviti nivo moderniziranosti 

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

učinek in kazalnik) 

Urejanje v skladu s kazalci in zastavljenimi cilji. 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040120 - prometna signalizacija 
Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prometna signalizacija se obnavlja in dograjuje v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Vsa horizontalna 
signalizacija se obnovi enkrat letno, obnavlja se dotrajana vertikalna signalizacija ter postavitev cestnih ogledal po 
sklepu odbora glede na obravnavane vloge in SPV-ja (predlogi). Vzdrževanje se nanaša tudi na svetlobno prometno 
signalizacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0020 investicije in inv. vzdrževanje opreme (odbojne ograje,..). 

 

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

učinek in kazalnik) 

Na osnovi preteklih izkušenj in dodeljenih sredstev v proračunu. 

4040211 - avtobusne postaje - KS Vojnik 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za postavitev utice pod cerkvijo Sv. Jerneja v Vojniku. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-18-0010 Avtobusna postaja Vojnik.  

 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi ocene plana KS Vojnik. 

4040213 - avtobusne postaje - KS Nova Cerkev 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za ureditev avtobusnega postajališča v Razdelju v smeri Nova Cerkev-Socka ter dela pločnika 
do avtobusne postaje v smeri Socka-Nova Cerkev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-21-0010 Ureditev avtobusnih postajališč v Razdelju. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 66.000 € 

Opis podprograma 

Občina je pristopila k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja bivalnega okolja in rekreacijskega okolja in k temu 
tudi varčevanju električne energije. Začelo se je varčevanje z električno energijo z zmanjšanjem moči varovalk na 
15A (na 30 stojnih mestih) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Strategija programa varčevanja na področju javne razsvetljave na podlagi tretjega in petega odstavka 17. Člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 odl. US in 
33/07 - ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije) 

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

kazalniki) 

Izhodišča s katerimi želimo doseči zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja so: ciljne vrednosti letne porabe elektrike 
svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest, mejne vrednosti električne priključne moči svetilk, mejne vrednosti za 
osvetljevanje površin kulturnih spomenikov in usmerjanje osvetlitev, mejne vrednosti za osvetljenost, način 
ugotavljanja izpolnjevanja  zahtev te uredbe in ukrepi za zmanjšanje emisij. 

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

učinek in kazalnik) 

Cilji so osvetljenost in varnost na določenih odsekih cest. 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040130 - javna razsvetljava 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna javna razsvetljava se dograjuje glede na specifične potrebe na terenu, da se zagotovi varnost in preglednost 
na posameznih področjih. Planiran je strošek porabljene električne energije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na pravicah porabe preteklih let in oceno znižanja stroškov električne energije glede na ponudbo 
novega distributerja.   

 

4040220 - izgradnja javne razsvetljave 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske 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 proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0026 izgradnja javne razsvetljave. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 78.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Za Občino Vojnik je pomembno, kakšno podjetništvo podpiramo: samozaposlitveno 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 kritičnimi elementi razvoja podjetništva: pomen 
ekonomske politike in programov za spodbujanje podjetništva (davčna 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 občine, ekonomske politike, 
institucije za spodbujanje podjetništva, izobraževalnega sistema in medijev); povečevanje ravni podjetniških znanj 
in veščin (izboljšati programe formalnega izobraževanja, več 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 obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih 
letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju 
razvojnih ciljev Slovenije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in 
družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij. 

Aktivnosti na področju razvoja turizma v Občini Vojnik izvajajo Zavod Celeia Celje v okviru projekta RDO - 
Dežela Celjska, turistična društva, Društvo "Raznolikost podeželja" in razna podjetja v gospodarstvu z nalogami 
razvoja turizma. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09) 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04) 
-  Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04)  
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list 17/04 in 33/07) 
-  Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti 
in razvoja malega  gospodarstva v občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 32/2019) 
- Vizija in strategija razvoja občine Vojnik 20202030. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

V okviru področja Gospodarstva in turizma so cilji Občine Vojnik: skladnejši regionalen razvoj, spodbujanje 
podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, spodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v Obrtno podjetniški coni 
Arclin ter povezovanje gospodarstva in institucij znanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 30.000 € 

Opis glavnega programa 

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za razvoj malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Vzpostavite podjetniško klimo za delovanje in širjenje uspešne podjetniške iniciative na območju občine. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-          pridobiti sofinanciranje za odprto širokopasovno omrežje 

-          spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, kazalec število investicij 

-          spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, kazalec število podjetij 

-          spodbujanju projektov inovacij, število inovacij 

-          subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih podjetij, število sofinanciranih naložb 

-          spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise, kazalec je število vlog 

-          spodbujanje promocije in prodora na tuje trge, kazalec je število vlog 

-          spodbujanje sobodajalstva, število novih postelj 

-          spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki 
izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja, kazalec je število udeležencev izobraževanj 

-          k sofinanciranju zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih. Kazalec število inkubatorjev in 
tehnoloških parkov 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
  

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 30.000 € 

Opis podprograma 

Občina Vojnik sofinancira projekte izobraževanj Obrtno podjetniške zbornice Celje za spodbujanje podjetniške 
samoiniciative. S programom državnih pomoči "de minimis" sofinancira pridobitev za ustvarjanje novih delovnih 
mest, izboljšanju turistične ponudbe, spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje projektov inovacij, subvencioniranje stroškov za delovanje 
mladih inovativnih podjetij, spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise, spodbujanje promocije in prodora 
na tuje trge, spodbujanje sobodajalstva, spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju 
podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja, k sofinanciranju 
zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04) 

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti 
in razvoja malega  gospodarstva v občini Vojnik  

 

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

kazalniki) 

Vzpostavitev podjetniške klime za delovanje in širjenje uspešne podjetniške iniciative na območju 
občine. Kazalnik rast števila novih podjetij in samostojnih podjetnikov. 

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

učinek in kazalnik) 

- razvoj podjetniške iniciative - kazalec: število novih podjetij in s.p.  
- spodbujanje podjetnikov za vlaganja v patente, licence, tehnične izboljšave in v standarde kakovosti, kazalec je 
število vlog 
- spodbujanje podjetnikov za udeležbe na sejmih in razstavah, kazalec je število vlog 
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409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
Vrednost: 141.945 € 

4090102 - subvencije v gospodarstvu 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0074 državne pomoči v malem gospodarstvu. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 48.000 € 

Opis glavnega programa 

Država oz. pristojno ministrstvo si prizadeva, da bi ustvarilo ugodne pogoje za povečanje mednarodnega 
gospodarskega sodelovanja za vsa podjetja in za promocijo izvoza. Posebna pozornost je posvečena hitrejši in 
učinkovitejši internacionalizaciji malih in srednje velikih podjetij, privabljanju  tujih naložb in učinkovitejšemu 
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, povečuje ekonomsko vrednost biotske 
raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine in omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim 
trendom razvoja turistične dejavnosti v zadnjih letih obstaja še vrsta slabosti slovenskega turizma, ki pomenijo ovire 
za učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih turizem daje.   

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dejavnost na področju turizma je namenjena ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti 
turističnega gospodarstva in za povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. 

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

Cilj na tem področju je krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja k 
večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, in da se prek 
modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega 
turizma, dviguje kakovost življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje 
vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanja.  

  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 - spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 48.000 € 
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Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje programov turističnih društev, turističnih prireditev, delovanje turistični 
vodičev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04)  
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list 17/04 in 33/07) 

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

kazalniki) 

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev); 
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov  (število promocijskih 
aktivnost in število turistični vodenj); 
- pospeševanje turističnega prometa (število prenočitev);   
- povečevanje števila gostov na turističnem območju (število gostov)  
- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov na leto)  
- povečati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu (število novo zaposlenih na področju turizma) 

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

učinek in kazalnik) 

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev); 
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov  (število promocijskih 
aktivnost in število turistični vodenj); 
- pospeševanje turističnega prometa (število prenočitev);   
- povečevanje števila gostov na turističnem območju (število gostov)  
- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov na leto)  

  

 

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
Vrednost: 141.945 € 

4090121 - turistična in gospodarska signalizacija 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Vojnik vzdržuje turistično in gospodarsko signalizacijo (npr. naravne vrednote v KS Novi Cerkvi) ter 
postavlja nove označitve turističnih in druge gospodarske signalizacije (usmerjevalnih ter informativnih tabel).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0014 postavitev turistična signalizacije. 

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

učinek in kazalnik) 

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

 

4090122 - turistična društva, zavodi 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Turistična društva in zavodi s področja turizma bodo sofinancirani preko javnega razpisa. Vključevala se bodo v 
spremljevalna in tudi samostojna dogajanja ob prireditvah ter aktivno sodelovala pri urejanju krajev. Pospeševali in 
izvajali bodo tudi turistično informiranje - turistični vodniki. Predvideva se povečana skrb za lepo okolje ter 
organiziranje različnih prireditev, delavnic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Podlaga je pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list 17/04 in 33/07) 

4090123 - promocija turizma (ostalo) 
Vrednost: 7.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz navedene postavke se plačujejo obveznosti, ki se nanašajo na turistično promocijo občino, nakup turističnih 
publikacij, odkup monografije Občine Vojnik, izdelava lastnega promocijskega materiala, izvedba javnih natečajev 
za spodbujanje turizma v občini. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na porabi preteklega leta in predvidenih aktivnosti. 

4090124 - e-točka 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za vzdrževanje WiFi točke v Vojniku, Novi Cerkvi in Frankolovem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-21-0009 Vzpostavitev brezplačnega Wi Fi for EU, Vojnik. 

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

učinek in kazalnik) 

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

4090131 - Promocijski turistični dogodki 
Vrednost: 23.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranja večjih prireditev, ki so izjemnega pomena za promocijo občine 
Vojnik. Občinska uprava je v letu 2020 v okviru nove proračunske postavke pripravila javni poziv za sofinanciranje 
naslednjih promocijskih turističnih dogodkov, ki se bodo odvijali v letu 2021: Božični Vojnik, Ostanimo prijatelji 
in Pustni karneval. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva za leto 2021 so se na novi postavki planirala na podlagi realizacije iz leta 2019.  

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 1.824.059 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Varovanje okolja in naravne  dediščine se izvaja na osnovi razpisanih programov na kulturnem ministrstvu glede na 
razpoložljiva sredstva. Ker je program dediščine precej obširen, ga je težko izvajati, ker je sredstev premalo. Prav 
tako je občina zgradila zbirni center v obrtni coni Arclin, ki bo pripomogel k varovanju okolja. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zmanjšanje onesnaževanja in posegov v naravne okolje ter ohranjanje naravne dediščine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

1502 - zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 
Vrednost: 4.000 € 

Opis glavnega programa 

Ta program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

o učinkovita raba energije na vseh področjih, 

o povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, 

sončna energije, bioplin itd.), 

o zmanjšanje obremenitve okolja, 

o spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, 

o uvajanje daljinskega ogrevanja, 

o zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, 

o zmanjšanje rabe končne energije pri vseh skupinah porabnikov. 

  

 

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

Glavni cilj je varčevanje pri energiji na celotni ravni občine (zmanjšanje stroškov) in posledično manjše 
onesnaževanje okolja.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

  

 

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinski program varstva okolja in poročila o 
varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva 
okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje 
javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja in Energetski zakon.  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 

kazalniki) 

Uvajanje obnovljivih virov energije ter izboljšanje učinkovitosti rabe energije. 

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

učinek in kazalnik) 

Spremljanje in analiziranje podatkov daljinskega energetskega managementa v javnih objektih. 

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Vrednost: 136.000 € 

4050146 - projekti varstva okolja (ener. Izkaz., DEM, mobilna polnilna enota) 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiran je odhodek za licenčnino, katero plačujemo na najem DEM-a (daljinski energetski management) za 12 
objektov v občini.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe.  

 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 1.820.059 € 

Opis glavnega programa 

Vzpostavitev monitoringa kontrole na vseh segmentih v naravnem okolju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Občina 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 tekočem letu zamenjamo še preostale svetilke ki so ostale v krajevni skupnosti Nova Cerkev in 
Frankolovo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - zbiranje in ravnanje z odpadki  

15029002 - ravnanje z odpadno vodo 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 58.314 € 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki, gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih 
odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o načinu upravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Vojnik, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Zakon o varstvu okolja. 

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

kazalniki) 

Zmanjšanje odlaganja odpadkov na deponiji in vračanje surovin industriji. 

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

učinek in kazalnik) 

Širjenje zavesti občanov in kontrola izvajanja. 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040140 - odvoz kosovnih odpadkov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odvoz kosovnih odpadkov se v spomladanskem času vršil na območju vseh treh krajevnih skupnostih. Takrat so 
zagotovljeni kontejnerji po naseljih po programu. Iz navedene postavke se poravnavajo tudi stroški odvoza smeti 
med letom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva za odvoz so se z odprtjem zbirnega centra bistveno znižala. Plan izhaja na podlagi prejšnjega leta. 

 

4040233 - obnovitvene investicije stara infrastruktura (najemnina Simbio) 
Vrednost: 38.195 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture, katerega je občina dala v najem 
komunalnemu podjetju Simbio. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0031 obnovitvene investicije v odlagališča. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040234 - obnovitvene investicije nova (RCERO) infrastruktura (najemnina 
Simbio) 

Vrednost: 15.119 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje nove infrastrukture, katerega je občina dala v najem 
komunalnemu podjetju Simbio. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0031 obnovitvene investicije v odlagališča. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 1.761.745 € 

Opis podprograma 

Občina ima zgrajeni tri čistilne naprave: ena v Škofji vasi, druga v Novi Cerkvi in tretja na Frankolovem. Zgrajena 
je že tretja v Frankolovem. Prav tako se vgrajujejo male individualne čistilne naprave. Male čistilne naprave 
individualna gospodinjstva z dobaviteljem vgradijo sami. Občina za stanovanjske hiše grajene pred zakonom, po 
katerem je pri izdaji gradbenega dovoljenja bilo potrebno odvajati odplake na čistilno napravo ali v kanal ki pelje na 
čistilno napravo, napravo sofinancira. MKČN se sofinancira za objekte, ki so bili zgrajeni do leta 2002.  

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 načrtovanju 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilji v občini so odvesti vso odpadno vodo znotraj aglomeracij na čistilne naprave za čiščenje. Obdobje 
ureditve tega stanja je do leta 2021. 

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

učinek in kazalnik) 

Z izgradnjo kanalizacijskih sistemov se zagotavlja zmanjšanje izpustov odpadne vode v naravno okolje. 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040150 - vzdrževanje kanalizacij (deratizacija) 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Deratizacija se na območju občine izvaja dvakrat letno oz. po potrebi še večkrat, da se prepreči razmnoževanje 
glodavcev. Izvaja jo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje odlagališča odpadkov, katerega je občina dala v najem 
komunalnemu podjetju Simbio. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije.  

 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi ocene Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. 

4040151 - razpis za sofinanciranje "male čistilne naprave" 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako leto v spomladanskem času objavi razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav za 
individualne porabnike. Na razpis se lahko javijo zainteresirani za pomoč in sicer do porabe sredstev v proračunski 
postavki. V okviru proračunske postavke se vsako leto izvaja razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav, ki se sofinancirajo do 50% vrednosti čistilne naprave. Prijavo lahko oddajo samo fizične osebe, ki v 
gradbenem dovoljenju za gradnjo hiše niso imeli pogoj izgradnje male komunalne čistilne naprave ali priključitve na 
javno kanalizacijo oziroma je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 10. decembrom 2002. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 



 

Stran 87 od 175 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi zbrane okoljske dajatve na onesnaževanje voda so dodeljena sredstva v proračunu. 

4040152 - obnovitvene investicije kanalizacij in ČN iz amortizacije 
(najemnina VO-KA) 

Vrednost: 240.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav, katere je občina dala v najem 
komunalnemu podjetju Vodovod - kanalizacije Celje. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne 
amortizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0033 obnovitvene investicije v kanalizacije in čistilne naprave. 

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

učinek in kazalnik) 

Glede na sredstva amortizacije je določen obseg vzdrževanja. 

4040239 - okoljska dajatev namenjena izgradnji kanalizacije 
Vrednost: 283.297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva v višini okoljske dajatve, ki je namenjena izgradnji kanalizacije v višini sredstev okoljske 
dajatve na dan 31.12.2020. Postavka ni vezana na nobeno investicijo. Planirana je zaradi spremljanja porabe 
namenskih sredstev, katere bomo porabili pri izvedbi večjih investicij v izgradnjo kanalizacije.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso opredeljena za noben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Postavka je oblikovana v višini sklada neporabljeni sredstev okoljske dajatve. 

4040240 - načrti in študije - kanalizacija 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, idejne projekte in druge dokumentacije za 
izgradnjo kanalizacij v občini.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0032 načrti in študije - kanalizacija, čistilne naprave. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040242 - izgradnja kanalizacije Vojnik (Arclin, Pot v Lešje, Konjsko) 
Vrednost: 512.148 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na izgradnjo kanalizacije v delu naselja Konjsko in izgradnjo kanalizacije v 
aglomeracijah Vojnik. Namen investicije za izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji Vojnik je izgradnja komunalne 
infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite 
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vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in 
čiščenja odpadne vode. Predvidena je izgradnja 2.880,41 m kanalizacijskega sistema.  

Specifični cilji projekta so: 

-          omogočiti odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, kjer sistem še ni zgrajen ter priključitev 
odpadnih voda na JKO,  

-          povečati delež priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeracijah >2000 PE na 
minimalno 98 %,   

-          zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za 2.181 PE. 

Projekt zajema štiri podprojekte, za katera so že pridobljena gradbena dovoljenja : 

Izgradnja kanalizacije Arclin pri Elektro Vojnik 

Projektirana kanalizacija je predvidena v delu občine Vojnik, naselje Arclin z namenom, da se objekte na tem 
območju priključi na obstoječ kanalizacijski vod in čistilno napravo Škofja vas. 

Dolžina predvidenega komunalnega kanala znaša 192,83 m  

Izgradnja fekalne kanalizacije v aglomeraciji Vojnik 

Skupna dolžina desetih komunalnih kanalov znaša 1.938,97 m. 

Odvodnjavanje odpadnih in meteornih vod v Vojniku - Fekalni kanal desni breg ob Hudinji 

Dolžina predvidenega komunalnega kanala znaša  310,0 m  

Gradnja fekalne kanalizacije v sklopu komunalne opreme na območju OPPN Žgajner. 

Skupna dolžina treh komunalnih kanalov znaša 438,61 m.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0040  Fekalna kanalizacija  Pot v Lešje (Konjsko) in OB139-17-0011 
izgradnja kanalizacije v Vojniku (aglomeracije). 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040244 - izgradnja kanalizacije Vojnik (Gmajna) 
Vrednost: 286.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se nanaša na izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Gmajna. Projekt se nadaljuje od že zgrajene 
kanalizacije (v sklopu 6. javnega poziva v letu 2014). Ko bo zgrajena kanalizacija naselja Gmajna se bo kanalizacija 
podaljšala v naselje Konjsko.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0039 Fekalna kanalizacija Pot v Lešje (območje Gmajna). 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040246 - izgradnja kanalizacije Višnja vas 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je izgradnja fekalne kanalizacije na območju Višnje vasi (proti Novi Cerkvi). V izdelavi je DGD 
dokumentacija za 1.230 m kanalizacije s črpališčem, ki se navezuje na ČN Nova Cerkev. Na fekalno kanalizacijo se 
bo priključilo cca. 30 gospodinjstev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-17-0014 izgradnja kanalizacije v Višnji vasi.  

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040248 - Izgradnja kanalizacije Nova Cerkev (vezava na čistilno nap. NC) 
Vrednost: 250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je zagotoviti odvajanje fekalnih voda na kolektor, ki vodi na čistilno napravo v Novi Cerkvi, 
izgradnja v smeri Pekošak - Samec. Investicijska sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije v Novi Cerkvi pod 
šolo čez Polže do Razdelja.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-14-0005 fekalna kanalizacija Nova Cerkev -Razdelj (faza 1).   

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040249 - izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje) 
Vrednost: 62.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na izvedbo investicije v izgradnjo kanalizacije v naselju Lešje, ki gravitira na 
Šmartinsko jezero na meji z občino Celje, ki še nima urejene kanalizacije. Zgradilo se bo 521,61 m kanalizacije, na 
katero se bo lahko priključilo cca. 12 gospodinjstev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-16-0006 Izgradnja kanalizacije Lešje in OB139-20-0004 izgr. kanalizacije 
LC Lešje (od meje obč. do Kovač). 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040255 - izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - kanalizacija 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Določena infrastruktura se nahaja izven urbanih naselij in je potrebno nekatere priključke rešiti tako, da ne ogrožajo 
in poslabšujejo stanja na terenu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0020 izgradnja kanalizacije izven urejenih območij. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040266 - izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo 
Vrednost: 60.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čistilna naprava in kanalizacija Frankolovo se je zgradila iz sredstev strukture v letu 2010 in je bila zaključena v 
letu 2011. Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo več različnih faz kanalizacije v Frankolovem, ki se bo 
priključila na zgrajeno čistilno napravo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekti so opredeljen v obrazcu 3: OB139-14-0012 sekundarna kanalizacija Frankolovo, OB139-21-0005 Izgradnja 
kanalizacije Dol pod Gojko 2. del. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040268 - urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in drugo..) 
Vrednost: 17.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za stroške plače za zaposlenega v programu javnih del "Pomoč pri urejanju 
evidenc, računalniških podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov" (65% sofinancira Zavod RS za 
zaposlovanje) ali delno 70 % zaposlenega na občinski upravi za ta projekt. Zaposleni informira občane - lastnike 
zemljišč o investicijah, kjer potrebujemo služnosti, pomaga pri pripravi in urejanju gradiv (služnostnih pogodb) ter 
pomaga pri urejanju elektronskih evidenc - seznamov podpisnikov služnostnih pogodb.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zaposleni pomaga pri pripravi in urejanju gradiv (služnostnih pogodb) ter pomaga pri urejanju elektronskih evidenc 
- seznamov podpisnikov služnostnih pogodb.  

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi stroška za plačo zaposlenega v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.525.731 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sprejeti Občinski prostorski načrti in program komunalnega opremljanja zemljišč. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Planirati opremljanje zemljišč za gradnjo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Izdelava OPN in Programa opremljanja zemljišč. 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 - Komunalna dejavnost 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 73.000 € 

Opis glavnega programa 

Občinski prostorski načrt je bil sprejet novembra 2016. Na podlagi navedenega akta se sprejemajo občinski 
podrobni prostorski narti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Ureditev problematike gradenj v občini. Jasno definirati pogoje in načine gradenj ter območja določenih gradenj. 

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

Zagotoviti informiranost občanov o poteku postopka in jih čim bolje seznaniti z možnostmi gradenj v občini 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 - urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 - prostorsko načrtovanje 

 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost: 16.000 € 

Opis podprograma 

Poskrbeti za izboljšanje geodetskih evidenc. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

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

kazalniki) 

Urediti čim več odmer in vrisov gospodarske javne infrastrukture, da se izboljšajo evidence. 

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

učinek in kazalnik) 

Zastavljeni cilj bo možno kontrolirati v PISO in GIC občine ter javnih podatkih GURS. 

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Vrednost: 136.000 € 

4050120 - GIC 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima svoj geoinformacijski sistem (GIC)  že nekaj let. Uporablja se pri vsakdanjem delu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Potrebno je dosledno ažuriranje podatkov 

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

učinek in kazalnik) 

Izboljšati je potrebno pravilnost podatkov predvsem pri  odmeri NUSZ, saj sedaj ugotavljamo, da so tudi geodetski 
podatki netočni in zaradi tega je precej pritožb v zvezi z odmero. 

4050121 - prostorski informacijski sistem občin 
Vrednost: 2.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Je namenjen dostopu občanom oz. uporabnikom spletnih strani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Po sprejetju OPN bodo podatki PISO zelo izboljšani, možen bo javni dostop do celotnih prostorskih podatkov. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi zbranih ponudb 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 57.000 € 

Opis podprograma 

Občinski prostorski načrt je bil sprejet in je v postopku sprememb in dopolnitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju Ur. l. RS 33/07, ZUREP-2. 

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

kazalniki) 

Ureditev problematike gradenj v občini. Jasno definirati pogoje in načine gradenj ter območja določenih gradenj in 
umestitev vetrnih elektrarn. 

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

učinek in kazalnik) 

Zagotoviti informiranost občanov o poteku postopka in jih čim bolje seznaniti z možnostmi gradenj v občini. 

100 - OBČINSKI SVET 
Vrednost: 132.543 € 

1000161 - razvojni program občine 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za nadaljnje ažuriranje in spremljanje sprejete strategije Občine Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Strategija Občine Vojnik, Občinski prostorski načrt. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na stroških preteklega leta ter predvidenih aktivnosti za planirano leto. 

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Vrednost: 136.000 € 

4050140 - geodetske storitve (posnetki, vpis v kataster,izdelava načrta) 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za izdelavo geodetskih posnetkov in odmer ter vris objektov v zemljiški kataster in kataster 
stavb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Vpis objektov ter javne infrastruktura. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Urejanje lastništva komunalne infrastrukture. 

4050141 - občinski prostorski načrt 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski prostorski načrt je bil sprejet v novembru 2016, v letu 2017 so bile izdelane študije izvedenih ukrepov 
poplavne varnosti. Planirane so še izdelave sprememb in dopolnitev OPN vnos kolesarskih stez in pločnikov na 
osnovi projektov, zaradi lažjega umeščanja v prostor. Hkrati so na postavki planirana sredstva za nov postopek 
sprememb OPN, kjer se bodo obravnavale pobude.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-18-0012 postopek Občinskega prostorskega načrta (OPN 3). 

 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi predračunov. 

 

4050144 - obč. podrobni prost. načrt (Konjsko, Višnja vas) 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je lastnica večjega kompleksa zemljišč, za katerega je potrebno izdelati novelacijo izvedenega akta in pa 
predvsem Projekt komunalnega opremljanja zemljišč, saj je zemljišče potrebno komunalno opremiti pred prodajo 
(prestavitev vodovoda, prestavitev el. daljnovoda, odmera cest in dograditev javnega kanala,...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana v okvirni vrednosti.  

 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 1.142.731 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje vseh vrst komunalne opreme na območju občine v posameznih naseljih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljanje kvalitetne komunalne opreme. 

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

Izboljšanje kakovosti življenja občanov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - oskrba z vodo 
16039002 - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 1.113.441 € 

Opis podprograma 

Vzdrževanje in gradnja vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.  

 

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 načrtovanju 

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

kazalniki) 

Oskrba vseh naselij in gospodinjstev s kvalitetno pitno vodo. 

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

učinek in kazalnik) 

Realizacija posameznih proračunskih postavk v okviru tega podprograma.  

 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040163 - obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VO-
KA) 

Vrednost: 812.441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodov, katere je občina dala v najem komunalnemu 
podjetju Vodovod - kanalizacije Celje. Vzdrževanje se financira iz najemnine, ki je v višini letne amortizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0035 obnovitvene investicije v vodovode. 

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

učinek in kazalnik) 

Glede na sredstva amortizacije je določen obseg vzdrževanja. 

4040270 - načrti in študije - vodovodi 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, idejne projekte in druge dokumente vezane na izgradnjo 
vodovodov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0034 načrti in študije - vodovodi. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040277 - izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje) 
Vrednost: 200.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za razširitev vodovodnega sistema v naselju Trnovlje pri Socki. Z izgradnjo tega vodovoda se bo lahko 
priključilo 50 hiš, ki do sedaj nimajo možnosti priključitve na javni vodovod. Skupna dolžina vodovoda znaša 2983 
m.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-17-0012 razširitev vodovodnega sistema v Trnovljah. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040286 - izgradnja infrastrukture - izven urejenih območij - vodovod 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Možnost dostopa do pitne vode na območjih, kjer ni urejenega javnega vodovoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0030 izgradnja vodovodov izven urejenih območij. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4040289 - izgradnja vodovoda Hrastnik 
Vrednost: 84.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na izvedbo investicije, ki zajema izgradnjo vodovoda  v naselju Hrastnik na meji 
občine Vojnik in Občine Šentjur. Vodovod v dolžini cca. 1400 m bo oskrboval cca. 7 gospodinjstev in nekaj 
vikendov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-14-0008 izgradnja vodovoda Hrastnik. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 29.290 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje vežice in parka Tisa. Planira pa se ureditev okolice vežice in ureditev 
prostora za odpadke. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in 
urejanju pokopališč. 

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

kazalniki) 

Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov ter vzdrževanje socialnih grobov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Realizirati prihodke in odhodke v skladu z finančnim planom. 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040171 - vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik 
Vrednost: 22.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Vojniku.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3 OB139-07-062 pokopališče in mrliška vežica Vojnik. 

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

učinek in kazalnik) 

Podlaga za financiranje je koncesijska dajatev.  

 

4040172 - vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev 
Vrednost: 5.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-13-0003 pokopališče in mrliška vežica Nova Cerkev. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Podlaga za financiranje je koncesijska dajatev. 

4040173 - vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice 
Vrednost: 1.590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo in Črešnjice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-12-0003 vzr. pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice. 

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

učinek in kazalnik) 

Podlaga za financiranje je koncesijska dajatev. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 83.000 € 

Opis glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje  nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter gradnjo in 
vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane občine, katerih dohodke ne omogoča 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 proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 83.000 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje  nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter gradnjo in 
vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

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

kazalniki) 

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane občine, katerih dohodke ne omogoča samostojnega reševanja 
stanovanjskega problema. 

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

učinek in kazalnik) 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj na primerni ravni, kazalnik število neprofitnih stanovanj z izvedenim 
vzdrževanjem . 

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 347.500 € 

4060150 - vzdrževanje stanovanj KS Vojnik 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Vojnik na podlagi stanovanjskega programa občine ter plana za 
vzdrževanje stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. 

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

učinek in kazalnik) 

Predvideni stroški glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. 

4060152 - nakup oz. ureditev stanovanj KS Vojnik 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen je projekta je ohranjanje in oživitev  trga Vojnik in zagotovitev javnih najemnih stanovanj na 
neizkoriščenem podstrešju.  Cilji projekta so: statična presoja, izdelava idejnega projekta, delni odkup prostora za 
stopnišče, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter rekonstrukcija in energetska 
sanacija podstrešja ter objekta v celoti skupaj z etažnimi lastniki. Občina je lastnik praznega podstrešja v objektu v 
trgu Vojnika, na katerem bi lahko z rekonstrukcijo uredili 3 - 4 stanovanja. Pridobili smo predhodno soglasje 
etažnega lastnika za prodajo dela stanovanja, ki bi ga potrebovali za boljši dostop na našega podstrešja, da je lahko 
podstrešje izkoriščeno. Istočasno bi skupaj z etažnimi lastniki uredili streho in energetsko sanacijo. Smotrno je, da 
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ohranjamo objekte v trgu Vojnika, izvedemo protipotresne ukrepe ter energetsko sanacijo ter tako tudi zagotavljamo 
javna najemna stanovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-21-0001 Ureditev stanovanj Celjska cesta 14. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi ocene dosedanjih odhodkov. 

4060220 - vzdrževanje stanovanj KS Nova Cerkev 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Nova Cerkev na podlagi stanovanjskega programa občine ter 
plana za vzdrževanje stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Predvideni stroški glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. 

4060320 - vzdrževanje stanovanj KS Frankolovo 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v KS Frankolovo na podlagi stanovanjskega programa občine ter plana 
za vzdrževanje stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Predvideni stroški glede na predračune in razpoložljiva sredstva proračuna. 

4060412 - rezervni sklad neprofitnih stanovanj 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oblikovanje rezervnega sklada je določeno po stvarnopravnem zakoniku. V zakoniku (UL. RS, št. 87/2002 in 
91/2013) v 119. členu je določeno, da je ustanovitev rezervnega sklada obvezna, če ima nepremičnina več kot dva 
etažna lastnika in več kot osem bivalnih delov. Rezervni sklad nudi minimalno materialno podlago za izvajanje 
ukrepov rednega upravljanja. Predvsem pa bo na podlagi te ureditve mogoče še pred nastopom nujnega primera 
sprožiti morebitne postopke, da se solastnik, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti k temu prisili. 
Solastniki pa lahko v pogodbi o medsebojnih razmerjih vplačila v rezervni sklad poljubno višajo ali nižajo do 
minimalno določenega vložka. Velika verjetnost je, da bojo lastniki plačevali predpisani minimalni vložek. Zato tudi 
ni pričakovati, da bo že samo oblikovanje rezervnega sklada zadostovalo za vzdrževanje večstanovanjske stavbe. 
Etažni lastniki bojo morali sami povišati vložek v rezervni sklad če bojo hoteli kvalitetno vzdrževanje stavbe. 
Kriterij za določitev vložka v rezervni sklad je načrt vzdrževanja, ki ga pripravi upravnik, etažni lastniki ga pa 
potrdijo. 
Zakon določa, da upravnik vodi sredstva rezervnega sklada na posebnem transakcijskem računu, če pa opravila 
upravniške storitve upravlja za večstanovanjskih stavb, mora za vsako stavbo ločeno voditi knjigovodsko evidenco. 
Za občine in neprofitne stanovanjske organizacije kot lastnike velikega števila stanovanj Stanovanjski zakon (SZ) 
predvideva možnost oblikovanja lastnih rezervnih skladov.  SZ-1 natančno določa, da je sredstva rezervnega sklada 
mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvideni v sprejetem 
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načrtu vzdrževanja skupnih delov in naprav, za nujna vzdrževalna dela ter za odplačevanja v te namene najetih 
posojil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je vezana na projekte investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav. 

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

učinek in kazalnik) 

Merila za določitev rezervnega sklada so: 
o površina posameznega dela v etažni lastnini, 
o starost nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etažna lastnina in 
o rekonstrukcija nepremičnine 
Podatke o površini posameznega dela pridobi upravnik iz zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj na podlagi 
opravljenega točkovanja, izdanega na podlagi prepisa, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj za potrebe 
določanja neprofitnih najemnin. V primeru, da točkovanje ni opravljeno, pridobi upravnik podatek o površini 
posameznega dela iz zemljiške knjige ali katastra stavb ali listine, ki je podlaga za vpis lastninske pravice v 
zemljiško knjigo. 
Starost nepremičnine se ugotavlja glede na leto izgradnje. 

 

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

Vrednost: 227.000 € 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Urejanje zemljišč po potrebi. 

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

Zemljišča naj bi bila varovana in zgledno urejena. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 - urejanje občinskih zemljišč 
16069002 - nakup zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 127.000 € 

Opis podprograma 

V ta podprogram sodijo odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, 
geodetske zadeve, vračilo komunalnega prispevka..) 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju 33/2007. 

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

kazalniki) 

Urejanje zemljišč po potrebi oz. sklepih občinskih organov in njihovih delovnih teles. 

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

učinek in kazalnik) 

V okviru proračunske postavke in po potrebi se zemljišča in kraji urejajo glede na sezonski čas. 
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404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 
Vrednost: 5.357.052 € 

4040190 - urejanje kraja - Vojnik 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, strošek električne energije, urejanje gredic, 
saditev rož, košnja trave, pometanje, mulčenje, postavljanje mlajev in druga manjša dela, ki so potrebna za lepši 
izgled kraja. V okviru proračunske postavke in po potrebi se zemljišča in kraji urejajo glede na sezonski čas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je opredeljena v projektu - obrazcu 3: OB139-19-0018 urejanje krajev. 

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

učinek in kazalnik) 

 Sredstva so planirana na podlagi preteklega leta. 

4040191 - urejanje kraja - Nova Cerkev 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave, 
pometanje, mulčenje, postavljanje mlajev in druga manjša dela pri urejanju krajev. V okviru proračunske postavke 
in po potrebi se zemljišča in kraji urejajo glede na sezonski čas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je opredeljena v projektu - obrazcu 3: OB139-19-0018 urejanje krajev. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi preteklega leta. 

 

4040192 - urejanje kraja - Frankolovo 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru urejanja kraja se izvajajo dela kot so novoletna krasitev, urejanje gredic, saditev rož, košnja trave, 
pometanje, mulčenje, postavljanje mlajev in druga manjša dela pri urejanju krajev. V okviru proračunske postavke 
in po potrebi se zemljišča in kraji urejajo glede na sezonski čas. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je opredeljena v projektu - obrazcu 3: OB139-19-0018 urejanje krajev. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi preteklega leta. 

 

4040296 - investicije v urejanje krajev v KS Vojnik (trg Vojnik) 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z že opravljenimi aktivnostmi v okviru oživitve trškega jedra tudi trg Vojnik pridobiva novo podobo in nov utrip. 
Ker vodi skozi trško jedro regionalna cesta je zelo pomembna tudi varnost uporabnikov trškega jedra, zato urejamo 
tudi vplivno območje zahodno od samega trga. Predel trga je zanimiv za razvoj storitvenih dejavnosti, vplivno 
območje pa za druženje, sprehode in prireditve.  

Obnova navedenega predela trga Vojnik bo zagotavljala realizacijo naslednjih temeljnih ciljev: 
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-        ohranjanje spomeniških vrednosti območja in zagotavljanje njegove prezentacije, 

-       zagotavljanje prostorskih rešitev za potrebe medgeneracijskega druženja in aktivnosti ter delovanje lokalnih 
društev; 

-       povečanje števila obiskovalcev; 

-       povečanje poslovnih učinkov ponudnikov raznih storitev; 

 

Predmet investicije je: 

-       izdelava idejne zasnove s pridobljenimi projektnimi pogoji v letu 2020. 

Naročili bomo izdelavo idejne zasnove rekonstrukcije regionalne ceste s projektnimi pogoji in krajinskim 
oblikovanjem trga (parkirišč, urbane opreme in predlog javne razsvetljave...) 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-15-0002 ureditev trškega jedra Vojnik.  

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Vrednost: 136.000 € 

4050150 - cenitve in ostalo (program opremljanja, množično vrednotenje) 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi določil novega ZUREp-2 bo potrebno skladno z uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in 
odmeri komunalnega prispevka izdelati nov program komunalnega opremljanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vključena v načrt razvojnih programov. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Cilj predlaganega odloka je uskladitev trenutno veljavnega odloka z veljavno zakonodajo ter zagotavljanje 
enakopravnosti občanov pri odmeri komunalnega prispevka. 

 

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 347.500 € 

4060430 - ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo) 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z zakonodajo je za razpolaganje z občinskim premoženjem potrebno pridobiti cenitve, ki so podlaga 
razpolaganju. Za potrebe urejanja občinskega premoženja in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim se 
naročajo parcelacije in odmere zemljišč, predvsem cestišč. Odmere in parcelacije se naročajo skladno z načrtom 
pridobivanja in razpolaganja, upoštevaje razvojne načrte in v okviru proračunskih sredstev.  
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Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje urejene komunalne infrastrukture (cestna in druga infrastruktura), ki 
občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Dolgoročni cilji  so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila 
kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in  hitrejši realizaciji razvojnih programov  Občine Vojnik. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Cenitve, parcelacije, odmere cest in ostalo je usklajeno z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, tako, da 
je zagotovljena  izvedljivost projekta v predvidenem obdobju. Občina Vojnik bo v letih 2020-2021 nadaljevala z 
zaposlitvijo osebe za določen čas (projektno delo) za urejanje zemljiškoknjižnih zadev glede prenosa lastništva 
lokalnih cest in javnih poti na Občini Vojnik, sestavni del urejanja teh zadev je izvedba parcelacij, odmer cest in 
urejanje ostale dokumentacije. Projekt je opredeljen tudi v obrazcu 3: OB139-19-0017 nakup in pridobitev zemljišč. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Ceniki,  primerljive tržne vrednosti. 

 

702 - KS NOVA CERKEV 
Vrednost: 28.800 € 

7020140 - urejanje kraja (čistilna akcija) KS Nova Cerkev 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za poravnavo tekočih stroškov spomladanske čistilne akcije kot so rokavice, vrečke, prehrana 
za udeležence itd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravice porabe so planirane na podlagi realizacije preteklih let. 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 42.510 € 

7030140 - urejanje kraja (čistilna akcija) KS Frankolovo 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za poravnavo tekočih stroškov spomladanske čistilne akcije kot so rokavice, vrečke, prehrana 
za udeležence itd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravice porabe so planirane na podlagi realizacije preteklih let. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 100.000 € 
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Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč. Na osnovi občinske in državne prostorske  politike 
ter upoštevaje Vizijo in strategijo razvoja občine Vojnik 2020-2030 se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb 
strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega 
načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in  pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno 
infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. štev. in katastrsko občino. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah,  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
prostorskem načrtovanju,  Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon 
o zemljiški knjigi,  Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davku na promet nepremičnin, Statut Občine 
Vojnik. 
 
  

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje  zemljišč, na katerih bo možna gradnja javne komunalne infrastrukture 
in ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Dolgoročni cilji  so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega 
števila kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in  hitrejši realizaciji razvojnih programov  Občine Vojnik. Med 
dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči in 
sledenje Viziji in strategiji razvoja občine Vojnik 2020-2030. 

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

učinek in kazalnik) 

Dosledno izvajanje Zakona  o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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 načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi 
sredstvi  za  namen  odkupa  zemljišč. 

 

406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE 
Vrednost: 347.500 € 

4060441 - nakup zemljišč 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakupi na podlagi predhodne obravnave na Odboru za finance in občinsko premoženje in na podlagi načrta o 
pridobivanju in razpolaganju občinskega premoženja, ki ga  potrdi občinski svet.        

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Nakupi so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, tako, da je zagotovljena  izvedljivost 
projekta v predvidenem obdobju. Projekt je opredeljen tudi v obrazcu 3: OB139-19-0017 nakup in pridobitev 
zemljišč. 

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

učinek in kazalnik) 

Cenitve in primerljive tržne vrednosti. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 102.850 € 



 

Stran 104 od 175 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Po ZZVZZ -  Zakonu  o zdravstvenem  varstvu in zdravstvenem zavarovanju  (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3, 
91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 
111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K in 36/19-ZZDej-
K)  zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev 
zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje  odkrivanje, pravočasno 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. 
Občina v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na 
svojem območju 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, 
Statut Občine Vojnik, 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Vizija in strategija občine Vojnik 2020 - 2030,  

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravniški službi. 

  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljati sofinanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva  in financiranje zdravstvenega 
zavarovanja oseb brez prejemkov.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

  

 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 1.000 € 

Opis glavnega programa 

Področna zakonodaja nalaga občini skrb za primarno zdravstveno varstvo. Vključuje sredstva za financiranje 
investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva. Sem spada dejavnost zdravstvenih domov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega sistema zdravstvenega varstva, ki bo občanom 
omogočil celovito zdravstveno oskrbo na vseh področjih te dejavnosti in zagotovitev ustreznih prostorov za 
izvajanje primarnega zdravstva. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotavljanje vseh potrebnih korakov za učinkovito doseganje ciljev dolgoročnega 
programa na letni ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa so dejavnost zdravstvenih domov. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 1.000 € 



 

Stran 105 od 175 

Opis podprograma 

Pri dejavnosti Zdravstvene postaje Vojnik gre za skrb za zdravstveni dom kot stavbo, ki je v lasti občine in je na 
razpolago izvajalcem zdravstvene oskrbe občanov na področju družinske medicine, zobozdravstvene nege in 
patronažne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Zakon o zdravniški službi 
Zakon o lokalni samoupravi 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilji na področju nalog, določenih z zakonom, je  zagotavljanje ustreznih prostorov s katerimi bomo 
dosegli kakovostno in pravočasno izpolnjevanje teh nalog v splošno korist občanov. 

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

učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je  ustrezno vzdrževanje zdravstvenega doma in zagotavljanje pogojev za opravljanje 
zdravstvenih dejavnosti skozi vse leto ter pravočasno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, 
kazalniki pa so izpolnjevanje teh ciljev.  

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030905 - investicija Zdravstvena postaja Vojnik 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so odhodki namenjeni investicijskemu vzdrževanju Zdravstvene postaje Vojnik. 
Osnovno vzdrževanje Zdravstvene postaje Vojnik, katero upravlja Zdravstveni dom Celje zajema vzdrževanje 
notranjosti doma  kakor tudi okolice. Vzdrževanje zunanjosti pomeni posodobitev vhodov v dom, vzdrževanje 
zelenic, parkirnih prostorov. V samem domu vdrževanje zajema posodobitev nekatere opreme in  osnovnega 
investicijskega vzdrževanja prostorov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0043 investicijsko vzdrževanje Zdravstvena postaja Vojnik. 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na podlagi okvirne vrednosti financiranja investicijskega vzdrževanja in planiranja sredstev za 
sofinanciranje projektov vzdrževanja Zdravstvenega doma Vojnik. 

 

 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Vrednost: 1.850 € 

Opis glavnega programa 

Sofinanciramo izvajanje  preventivnih zdravstvenih programov. Sredstva so namenjena za sofinanciranje 
programov  nevladnih organizacij in  javnih  zavodov  s  področja  zdravstvenega  varstva.    

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga (v zvezi s prehrano, 
kajenjem, alkoholom, telesno težo, gibanjem) v zdravem okolju; 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati sofinanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 - spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 1.850 € 

Opis podprograma 

Izvajanje aktivnosti, ki v  najširšem smislu izboljšujejo zdravje občank in občanov Občine Vojnik. 

Zakonske in druge pravne podlage 

ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa. 

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

učinek in kazalnik) 

Letni  izvedbeni  cilj  je   čim  večje  število  uspešno   izvedenih  preventivnih programov zdravstvenega varstva. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030401 - zdravstvo ostalo 
Vrednost: 1.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje najrazličnejših  prireditev na področju preprečevanja odvisnosti in preventivnega zdravstvenega 
varstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi pretekle porabe in predvidenih aktivnostih v planiranem letu. 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 100.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstva, ki jih občini določa področna zakonodaja. Drugi progami 
na področju zdravstva vključujejo sredstva za zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov. Cilj mrliško ogledne službe je zagotavljanje 
zakonskih obveznosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti. 

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

Pravočasno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 80.000 € 

Opis podprograma 

Pri nujnem zdravstvenem varstvu namenjamo sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, 
kot zakonska obveznost občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

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

kazalniki) 

Pravočasno zagotoviti zadostna sredstva za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. 

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

učinek in kazalnik) 

Redno mesečno zagotavljanje zadostnih sredstev za zdravstveno zavarovanje. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030410 - zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja državljanom RS, ki niso zavarovani iz drugih naslovov in imajo 
stalno bivališče v naši občini ter imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo. Višina pavšalnega prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in število zavarovancev na podlagi odločb, je podlaga za predvideni obseg 
potrebnih sredstev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Mesečno zagotavljanje sredstev za prispevek zdravstvenega zavarovanja na podlagi zahtev zakonodaje in izdanih 
odločb Centra za socialno delo (na podlagi evidence izdanih odločb in višine pavšalnega prispevka). 
Realizacija preteklega leta. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 20.000 € 

Opis podprograma 

V okviru mrliško ogledne službe smo na podlagi zakonodaje dolžni zagotoviti sredstva za poravnavanje stroškov 
mrliško ogledne službe, obdukcij in pokop ter plačilo stroškov najema grobov za občane, za katere smo po zakonu 
oz. pogodbi dolžni kriti stroške. Kriti pa  moramo  tudi stroške odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo 
računov za prevoze umrlih na klic policije. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

1. ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; 
2. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

 

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

kazalniki) 

Cilj Občine Vojnik na področju mrliško ogledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost - organizirati in 
financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščeni zdravniki (pogodba). 

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

učinek in kazalnik) 

Za tekoče leto načrtujemo enak obseg sredstev, potrebnih za zagotavljanje mrliško pregledne službe 
kot  v preteklem obdobju.  Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030420 - mrliško ogledna služba 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru mrliško ogledne službe smo dolžni kriti račune 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 nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Obveznosti po zakonu. Izračuni temeljijo na podlagi realizacije preteklih obdobij. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 502.620 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema varstvo naravne in kulturne dediščine - obnova kapel in kulturnih spomenikov ter programe 
športa. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vizija in strategija občine Vojnik 2020 - 2030. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Ohranjanje naravne in kulturne dediščine in razvoj športnih aktivnosti v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 - programi v kulturi 

1805 - šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 27.000 € 
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Opis glavnega programa 

Zagotoviti sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine (kapele). 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Ohranjanje kulturne dediščine. 

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 oddajo občani.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Izvajanje  podprogram 18029001  Nepremična kulturna dediščina. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 27.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine. Kot vsako leto se  predvideva 
podpora pri obnovi kulturnih spomenikov - kapel na območju Vojnik, ki so v lasti drugih fizičnih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon  o  varstvu kulturne dediščine. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje čim več  kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v podobo  občine. 
Kazalci, s katerimi se  meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih  kulturnih spomenikov. 

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

učinek in kazalnik) 

Letni cilji so enako dolgoročnim ciljem. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030501 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostalo 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje obstoječe kulturne dediščine in spomenikov. Pretežen del sredstev se deli na podlagi javnega povabila in 
sklepov komisije. Iz omenjenih sredstev se financirajo obnove kapel in ostalih kulturnih spomenikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi potreb in predlogov danih na odboru za družbene dejavnosti ter glede na realizacijo 
porabe v preteklem letu. 

4030503 - obnova kult. zašč.stavb 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena obnovi kulturno zaščitenih stavb, ter jih tako ohraniti pred propadanjem in 
narediti dostopne širši javnosti. S tem se želi varovati in ohranjati kulturno dediščino za potrebe razvoja Občine 
Vojnik, regije in celotne Slovenije; prezentirati in povečati dostopnost do kulturnih spomenikov ter uporabiti njihov 
potencial kot razvojni potencial občine in Savinjske regije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-21-0003 Obnova kulturnega spomenika Borko v Polžah. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi predračunov in cenikov. 

 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 195.492 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, sredstva za ljubiteljsko kulturno dejavnost, sofinanciranje 
Območne izpostave JSKD, kulturne prireditve in vzdrževanje kulturnih domov v vseh krajevnih skupnostih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji  programa je ustvarjanje pogojev za  ustvarjanje raznovrstne,  kakovostne in širokemu spektru 
obiskovalcev   zanimive   kulturne   ponudbe   v  Občini 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 knjižnične dejavnosti v naši občini in za vzdrževanje 
kulturnih prostorov po vseh krajevnih skupnostih. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 Umetniški programi 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 91.000 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne stroške kot so materialni stroški in stroški dela, 
povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke ter z delovanjem 
skupnih služb. Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in 
drugi stroški poslovanja, stroški amortizacije) v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje 
dejavnosti  na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se določajo na 
podlagi sistemizacije delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo tega področja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilj je še bolj približati  knjižnično dejavnost uporabnikom in zagotoviti optimalno delovanje knjižnice v 
Vojniku. Cilj  je, da se  uporabnikom zagotovi  čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva 
in storitev. Kazalci uspešnosti: število izposoj in število obiskovalcev. 

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

učinek in kazalnik) 

Zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mesečnih nakazil na podlagi pogodbe. Doseči čim večjo 
včlanjenost bralcev v knjižnico in biti posrednik pri razvoju bralne kulture. 
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403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030510 - poslovanje knjižnica - dotacija (OKC) 
Vrednost: 57.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne stroške kot so materialni stroški in stroški dela, 
povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke ter z delovanjem 
skupnih služb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in drugi stroški 
poslovanja, stroški amortizacije) v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti  na 
podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se določajo na podlagi 
sistemizacije delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo tega področja. 

4030511 - knjižno gradivo knjižnica - dotacija (OKC) 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva za zagotavljanje kvalitetnih storitev in nemoteno poslovanje knjižnice. 
Nakup knjižničnega gradiva sofinancirajo občine soustanoviteljice in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje knjižničnega gradiva, 
na katerega zavod kandidira. Delež ministrstva je med drugim odvisen tudi od deleža financiranja s strani 
posamezne občine-soustanoviteljice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva se določajo na podlagi finančnega načrta in pa števila 
prebivalcev občine. 

4030512 - materialni stroški knjižnice 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Vojnik pokriva za Knjižnico Vojnik stroške  elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, stroške čiščenja ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in naj bi bila v planiranem letu v enakem obsegu kot v 
predhodnem. 

 

4030513 - investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC, enota Vojnik) 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za tekoče vzdrževanje knjižnice se porabijo za manjša popravila, ki se izvajajo med letom, z namenom 
nemotenega delovanja knjižnice. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-09-0001 investicije v knjižnico Vojnik. 

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

učinek in kazalnik) 

 Sredstva planirana za redno investicijsko vzdrževanje knjižnice. 

 

 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 29.000 € 

Opis podprograma 

V okviru umetniških programov imamo sredstva namenjena za prireditve in vse kar je povezano z organizacijo 
prireditve. Najem WC-jev za prireditve, pogostitve na nekaterih prireditvah, vodenje prireditev, ozvočenje 
prireditev, izdelavo vabil in fotografiranje prireditev.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). 

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

kazalniki) 

Zagotavljanje zadostnih sredstev za organizacijo najrazličnejših 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Cilji na letni ravni so enaki dolgoročnim ciljem. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030520 - prireditve in ostalo 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva porabljena za izvedbo različnih kulturnih prireditev v Občini Vojnik in spodbujanje kulturnih dejavnosti in 
prireditev na področju občine Vojnik. Občina Vojnik organizira prireditev ob kulturnem prazniku, ob občinskem 
prazniku in županov sprejem. Soorganiziramo pa prireditve, komemoracije, Božični Vojnik, Katrca, prireditve na 
Gradu Lemberg, prireditve (športne, kulturne) ob občinskem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem letu in predvidenih aktivnosti v planiranem letu. 

4030521 - programi ostalih društev 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina na podlagi pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine 
Vojnik vsako leto pripravi razpis za druga društva. Nanj se lahko prijavijo društva, ki se ne morejo uvrstiti v ostale 
obstoječe letne razpise (šport, kultura, sociala). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so namenjena za delovanje društev (mladinskih in ostalih), projekte, ki jih izvajajo in prireditve, ki jih 
organizirajo. 

701 - KS VOJNIK 
Vrednost: 30.100 € 

7010140 - "znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. Henn, I. Šopar, F. Goričan) 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na navedeni  proračunski postavki so planirana za izvedbo dogodkov vezanih na spomin in v čast 
pomembnih osebnosti iz Vojnika kot so Doroteja Hauser, Ivan Šopar, Karl Henn in drugi. 

V letu 2017 smo obeležili 140 letnico rojstva, v 2016 pa 70. obletnico smrti  umetnice Doroteje Hauser. 
V letu 2018 je bila obletnica rojstva Ivana Šoparja, skladatelja in organista, v letu 2019 pa obletnica  Dr. 
Karla  Henna, zdravnika in lastnik vrelca mineralne vode v Radencih, oz. ustanovitelj  Zdravilišča Radenci.  
V letu 2020  bomo postavili spominsko obeležje Karlu Goričanu, ki je bil pionir slovenskega sadjarstva ter učitelj 
kmetijske stroke.  
Imamo pa še več znamenitih občanov, ki bodo v letu 2021 praznovali okroglo obletnico rojstva ali smrti, ki jim 
bomo tudi postavili spominsko obeležje  ali sofinancirali  obeležitev obletnice na kakšen drugačen način. To so:  
Anton Dokler, profesor, roj. 1871 v Višnji vasi, umrl leta 1945. Glavno delo učenjaka je Grško-slovenski slovar.  
Ciril Žižek, turistični delavec, roj. 1890 leta v Vojniku, umrl 1974 leta. Bil je turistični strokovnjak, pobudnik 
jugoslovanskega organiziranega turizma.  
Karl Kožuh, profesor, roj. 1908 v Kladnartu, umrl 1991 v Vojniku. Bil je profesor latinskega in grškega jezika, 
predsednik kulturnega društva v Vojniku, vodja kina, predsednik upokojencev, ključar župnijske cerkve, pevec, 
kmetovalec in pisec vojniške kronike.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi ocene izvedbe prireditve v preteklih letih. 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 37.200 € 

Opis podprograma 

V  okviru  podprograma  Ljubiteljska   kulturna   dejavnost  je   predvideno  sofinanciranje  dejavnosti   Območne 
izpostave JSKD Celje in sofinanciranje programov domačih društev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Celje. 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,  ki jih bo Občina 
Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno 
udejstvovanje obravnavajo kot  koristno  in  ustvarjalno preživljanje prostega  časa. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

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 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030530 - Sklad za kulturne dejavnosti Celje 
Vrednost: 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje skupnega programa JSKD in društev (pregledna srečanja, revije). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Srečanja, revije, izobraževanja za strokovne vodje skupin 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na podlagi porabljenih sredstev iz preteklih let (vsakoletna pogodba). 

4030531 - dotacije za ljubiteljsko kulturo 
Vrednost: 35.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov domačih društev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sredstva so razdeljena 
na    podlagi javnega razpisa za kulturo, ki ga Občina objavi vsako leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Najrazličnejše prireditve, ki jih organizirajo občinska društva.  

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na podlagi porabe sredstev iz preteklih let in podanih predlogov na odboru za družbene 
dejavnosti. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 38.292 € 

Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje kulturnih domov, materialni stroški, nakup opreme, tekoči transferi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

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

kazalniki) 

Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh. 

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

učinek in kazalnik) 

Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in pokrivanje materialnih stroškov za tekoče leto. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 
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4030550 - vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje) 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma in nakup opreme za malo dvorano v sklopu 
projekta "mreža lokalnih izobraževalnih središč za odrasle". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-11-0014 investicijsko vzdrževanje in širitev KUD Vojnik in OB139-21-
0002 Mreža lokalnih izobraževalnih središč za odrasle. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi potreb in okvirnih predračunov. 

4030551 - vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju dvorane v gasilskem domu Nova Cerkev in sofinanciranje ogrevanja 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 proračunske postavke namenjena za vzdrževanje oz. pokrivanje stroškov ob prireditvah 
za večnamensko dvorano v POŠ Nova Cerkev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

4030552 - vzdrževanje dvorane - Frankolovo 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje dvorane oz. pokrivanje stroškov ob prireditvah v večnamenski dvorani 
na Frankolovem.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi porabe sredstev iz preteklih let. 

4030553 - vzdrževanje paviljona Frankolovo 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej novi postavki se planirajo sredstva za tekoče materialne stroške paviljona Frankolovo (elektrika, voda, 
zavarovanje). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi pretekle porabe.   
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4030554 - sofinanciranje uporabe šotora 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej novi postavki se planirajo za sofinanciranje najema prireditvenega šotora za različne prireditve 
društev iz občine Vojnik. Občina pripravi javni poziv za sofinanciranje najema, na katerega se društva prijavijo. 
Tista društva, ki izpolnjujejo pogoje lahko prejmejo sofinanciranje v višini do 80 % najema. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi sredstev, ki smo jih v preteklosti porabili za vzdrževanje in postavitve lastnega 
šotora, ki ga nimamo več. 

 

610 - UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE 
Vrednost: 91.077 € 

6100104 - materialni stroški KD Vojnik 
Vrednost: 9.092 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema materialne stroške: nujnega vzdrževanja (razna popravila, menjave žarnic, popravilo 
elektro inštalacij),  delovanja kulturnega doma in centra kulture in ustvarjalnosti v Vojniku (nabava sanitarnega in 
ostalega drobnega materiala). Planirana so sredstva za pogodbeno čiščenje (predvidoma dvakrat mesečno in dodatno 
po naročilu), zavarovanje, varovanje (redni letni pregled požarne centrale in javljalnikov požara, letni pregled 
gasilnikov, stroški mesečnega prenosa alarmnega signala aktivnega sistema protipožarnega javljanja), telefon, vodo, 
električno energijo, ogrevanje (letni pregled plinske peči, dimnikarske storitve), vzdrževanje, pregled varnostne 
razsvetljave sistema aktivne požarne zaščite (pregled na dve leti). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Stroški čiščenja, zavarovanja in varovanja so planirani na podlagi pogodb, stroški rednih pregledov so planirani na 
podlagi pridobljenih ponudb izvajalcev storitev, ostali navedeni materialni stroški so le okvirno ocenjeni. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 280.128 € 

Opis glavnega programa 

Program športa v javnem interesu v Občini Vojnik obsega: 
1. Šport predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na območju Občine 
Vojnik.  Svoje  temelje  vzpostavlja  s  športno  vzgojo  v  vzgojno  izobraževalnih  ustanovah,  za  vse starostne in 
ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistematično organiziranih oblik športne dejavnosti v športnih društvih. 
2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Cilj Občine Vojnik  je,  da  postane  šport  nepogrešljiva  prvina  kakovosti  življenja  vseh prebivalcev naše občine. 
Na področju športa  za vse bomo doseganje ciljev  merili z ohranjanjem in  povečanjem števila športno aktivnega 
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prebivalstva, predvsem otrok v športnih klubih, ki so registrirana v Občini Vojnik.  
Doseganje ciljev je moč doseči le z ustreznim racionalnim upravljanjem obstoječe infrastrukture in z izboljšanjem 
funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin. 

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji: 
18059001 Programi športa 
18059002 Programi za mladino 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 274.128 € 

Opis podprograma 

Za  predšolske  otroke  bomo  zagotavljali  izvajanje   programov,  ki  omogočajo  optimalni  razvoj  gibalnih 
sposobnosti otrok. V programe bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in 
koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje 
plavanja in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vključeni v program. 
Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, 
smučanja ali drsanja. Prav  tako bomo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je, da znajo vsi 
otroci, ki končajo 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 področju športa.  
Zagotavljali bomo vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji in Odlok o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vojnik. 

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

kazalniki) 

Na  področju  športa  bomo  doseganje  ciljev  merili  z  ohranjanjem  in/ali  povečanjem  števila  otrok, ki so 
vključeni v športno vadbo v okviru naših športnih društev. Njihovimi uspehi na tekmovanjih itd. 

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

učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030605 - ostalo (športna zveza) 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za delovanje športne zveze. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Za enkrat ni posebnih projektov okviru te proračunske postavke.  

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva planirana glede na pretekla leta. 

4030607 - financiranje najemnine za telovadnico 
Vrednost: 42.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za nadomestilo za uporabo telovadnic, ki jih športna društva, registrirana v naši občini, 
uporabljajo za treninge otrok oz. za priprave na športna tekmovanja.  

Občinski svet sprejel Pravilnik o uporabi telovadnice osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
31/2013), v katerem je opredeljeno, da društva in klubi, ki kandidirajo na razpisu za šport, za tekoče leto in 
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje ter trenirajo otroke, so opravičeni do 100% za sofinanciranja stroškov za 
uporabo telovadnice in le-te krije Občina Vojnik iz opisane proračunske postavke.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni posebnih projektov. 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi preteklih let zagotoviti zadovoljiva sredstva za plačilo nadomestil za uporabo telovadnic. 

4030609 - vzdrževanje igrišč 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pretežni del sredstev v okviru te proračunske postavke namenjamo za vzdrževanje nogometnega igrišča v Vojniku, 
igrišča z umetno travo, nekaj tudi za vzdrževanje ostalih igrišč, predvsem ograj okoli igrišč.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva po planirana na podlagi pretekle realizacije in predvidenih aktivnosti v naslednjem letu. 

4030615 - nagrada za športne dosežke 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za denarne nagrade najuspešnejšim športnikom iz Občine Vojnik 
(vidnejši mednarodni dosežki, naslov državnega prvaka ali podprvaka, itd.).  V Ogledalu vsako leto objavimo poziv. 
Nagrade in višino nagrade  bo na podlagi vloge in določenih kriterijev  in meril (oblikoval jih je odbor za družbene 
dejavnosti) s sklepom določila komisija (odbor za družbene dejavnosti). Pogodbo podpiše župan. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in so planirana v enaki višini kot lani.  

4030617 - športni programi društev, klubov, šol in vrtcev (razpis) 
Vrednost: 59.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih programov športnih društev, klubov, šol in vrtcev. Na podlagi 
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vojnik se bodo sredstva delila na 
podlagi javnega razpisa. Osnova za javni razpis je Letni program športa Občine Vojnik v katerem se podrobneje 
opredelijo področja športa in programi, ki se bodo in proračuna občine Vojnik sofinancirali na posameznem 
športnem področju. S društvi, klubi, šolami, vrtcu bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje njihovih programov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let, števila sklenjenih pogodb preteklega leta in gleda na število 
društev in klubov v naši občini. 

 

4030930 - investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 42.567 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za redno vzdrževanje športnih igrišč in obnovo športnih objektov v vseh krajevnih skupnostih ter 
ureditev zunanjega fitnesa v Vojniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je vezana na naslednje projekte, ki so opredeljeni v obrazcu 3: OB139-19-0015 investicije in 
investicijsko vzdrževanje športnih objektov,  OB139-16-0009  posodobitev teniškega kompleksa v Vojniku in 
OB139-20-0001 Postavitev fitnesa na prostem v Vojniku.    

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 

4030931 - investicije - igrišča Vojnik 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za izgradnjo odbojkarskega igrišča, ki bo spadalo v sklop igrišč namenjenih 
osnovnošolskemu izvajanju športne vzgoje ter ureditev igrišča za manjše otroke v sklopu objekta Skvoš, ki ga je 
občina kupila v letih 2020-2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0016 izgradnja odbojkarskega igrišča v Vojniku in OB139-21-
0004  Ureditev igrišča pri Skvošu. 

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

učinek in kazalnik) 

Ocena porabe je planirana na podlagi izvajalskih okvirnih predračunov. 

4030935 - Planinski dom Vojnik 
Vrednost: 1.776 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana proračunska postavka za planinski dom v Vojniku se nanaša na odplačilo vlaganj v planinski dom s strani 
Planinskega društva Vojnik.  
Občina Vojnik in Planinsko društvo Vojnik sta leta 2006 sklenili Pogodbo o soinvestiranju, s katero sta določili, da 
na zemljišču, ki je v lasti občine Planinsko društvo Vojnik s svojimi finančnimi sredstvi in delom zgradi planinski 
dom. Leta 2015 sta pogodbeni stranki, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014)  sklenili najemno pogodbo. Objavljena 
je bila namera o sklenitvi neposredne pogodbe. V najemni pogodbi sta pogodbeni stranki opredelili mesečno 
najemnino v višini 148,00 EUR, kar znese letno 1.776,00 EUR. Znesek najemnine kot tudi znesek vlaganj 
Planinskega društva Vojnik, ki je opredeljen na 80.000,00 EUR je definiran na podlagi cenitvenega poročila št. 
015OV/2014 o oceni vrednosti planinskega doma  Koča pri Tomažu in pripadajoče stavbo zemljišče s komunalno 
ureditvijo  ter pripadajoče kmetijsko zemljišče in gozd Tomaž nad Vojnikom 17, z oceno vrednosti vlaganj v 
izgradnjo objekta in izračunom najemnine za objekt  z dne 25.11.2014. Pogodbeni stranki si znesek najemnine 
poračunata z vlaganji, ki jih je najemnik od leta 2006 dalje vložil v izgradnjo planinskega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0006 Planinski dom Vojnik. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi cenitvenega poročila in sklenjene pogodbe. 

4030936 - investicije in vzdrževanje skakalnega centra 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za vzdrževanje skakalnega centra v Vizorah (tudi investicije). 

Vzdrževati je potrebno skakalnice, ograjo okoli skakalnic, razsvetljavo, sistem zalivanja. Prav tako se redno 
vzdržujeta sodniški stolp in trenerska tribuna.  

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-20-0002 investicije in inv. vzdrž. Skakalnega centra Vizore. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni, ki so bili podani s strani SD Vizore, ki so skrbniki skakalnic in opravijo tudi veliko prostovoljnega dela. 

 

610 - UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE 
Vrednost: 91.077 € 

6100101 - plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI 
Vrednost: 32.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače in druge prejemke za dve 
zaposleni osebi in sicer ene v višini 50% polne delovne obveznosti, druge pa v višini 75% polne delovne obveznosti.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, veljavnimi predpisi in 
navodili za načrtovanje pravic porabe za plače. 

6100102 - materialni stroški telovadnice Vojnik 
Vrednost: 40.626 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvajanje programa oz. 
opravljanja telovadnice v Vojniku. Planirana so sredstva za pogodbeno čiščenje telovadnice, zavarovanje, varovanje, 
telefon, vodo, električno energijo, vzdrževanje(filtri za klimate, letni servis toplotne črpalke in klimatov, letni 
pregled gasilnih aparatov in hidrantov, letni pregled protipožarnih loput, pregled varnostne razsvetljave na dve leti, 
zamenjava žarnic, letni pregled in vzdrževanje agregata, letni pregled male in velike plezalne stene, vzdrževanje 
plezalne stene (čiščenje stene in oprimkov), pleskanje, vzdrževanje elektroinštalacij, nabava zaščitnega premaza za 
parket), preglede in meritve (periodični pregled in preizkus sistemov aktivne požarne zaščite, pregled športne 
opreme (Elan oprema in pogodbeni izvajalec), pregled krmilnikov oken za naravni odvod dima in toplote, pregled 
ventilatorjev na strehi telovadnice za odvod dima in toplote) telovadnice v Vojniku. Določeni od teh pregledov se 
izvajajo na trimesečni ravni, letni ravni, dvoletni, štiriletni ravni in petletni ravni.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Stroški so planirani na podlagi obstoječih pogodb in pridobljenih predračunov.  

6100103 - oprema telovadnice Vojnik 
Vrednost: 2.459 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za telovadnico v Vojniku.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-15-0003 nakup opreme za UŠKI. 

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

učinek in kazalnik) 

Projekt je v celoti opredeljen v NRP. 

6100105 - materialni stroški Skvoš Vojnik 
Vrednost: 6.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema materialne stroške tekočega vzdrževanja objekta Skvoš ko so stroški električne 
energije, ogrevanja, vode, čiščenja,...  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Stroški so planirani na podlagi ocene, saj je objekt v pridobivanju.  

 

703 - KS FRANKOLOVO 
Vrednost: 42.510 € 

7030130 - bazen Frankolovo 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost Frankolovo vsako leto sklene pogodbo o najemu letnega kopališča Frankolovo z Mladinskim 
društvom Frankolovo. Pred začetkom kopalne sezone se opravijo nujna vzdrževalna dela po predhodnem ogledu s 
strani Krajevne skupnosti Frankolovo in predstavnikom Mladinskega društva (barvanje ograje na kopalnem 
kompleksu, zamenjava sanitarne opreme, kopalne tehnike,...). V okviru proračunske postavke so planirana sredstva 
za stroške vodovoda, električne energije, odvoza smeti (od meseca maja do konca meseca oktobra) in pregled vode 
na bazenu v času obratovanja (v mesecu juliju in avgustu). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0011 inv. vzdrževanje bazena v Frankolovem. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravice porabe so planirane na podlagi realizacije preteklih let. 
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18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

Namen Občine Vojnik je analizirati in ovrednotiti mladinsko delo ter posledično urediti vprašanje mladinskega dela 
ter mladine na lokalni ravni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- ZJIMS - zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
- Pravilnik o izvajanju ZJIMS 

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

kazalniki) 

- Usmeriti prihodnji razvoj mladinskega sektorja (vzpodbuditi mladinsko delo s podporo kvalitetnih mladinskih 
programov v katerem bi mladi našli vzgib za motivirano participacijo pri izvajanju le-teh in s tem pridobili dodatna 
znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo v vsakodnevnem življenju) 
- Spodbuditi mlade za aktivno družbeno participacijo v lokalni skupnosti 

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

učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila mladih, ki so vključeni v društva/organizacije, ki delujejo na področju 
mladine  ter določiti vsebino in obseg kratkoročnih ukrepov prihodnjega razvoja za področje mladih. 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število 
mladih, ki jih določeni progam oz. projekt zajame. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030620 - programi za mlade (javno delo in drugo) 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa (delavnice, potopisna predavanja, ustvarjalne delavnice za mlade 
in otroke) v sodelovanju z društvi in Knjižnico Vojnik.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Predlagani obseg sredstev temelji na porabi preteklega leta in na planiranih dejavnostih za tekoče leto. 

4030621 - "Rad te imam Vojnik" (RTIV) 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt "Rad te imam Vojnik" vključuje dejavnosti, ki so namenjene vsem občanom, z željo, da vzbudimo zavest in 
predanost svojemu kraju oziroma občini Vojnik. S projektom želimo povezati vse starostne strukture na različnih 
področjih. Z zavedanjem predanosti občini  bi začeli že s programi v predšolski  vzgoji, osnovnošolskem  
izobraževanju in nadaljevali v društvih in organizacijah delujočih v občini. Osnovni cilj je ohranjanje občanov, 
predvsem mladine, ki žal po končanem študiju odhaja v druge kraje ali v tujino. Eden izmed ciljev je tudi omogočiti 
starostnikom kvalitetnejše storitve in dejavnosti, ki so za njihovo obdobje izrednega pomena. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi ocene, ker je projekt v začetni razvojni fazi. 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 3.151.251 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina 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 dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Vizija in strategija občine Vojnik 2020 - 2030. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Proračunski porabniki znotraj glavnega programa sta Osnovna šola Vojnik ,  Osnovna šola Frankolovo, Osnovna 
šola Glazija, Waldorfska šola Ljubljana. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Glavni programi v pristojnosti občine so: 1902 - varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 - primarno in sekundarno 
izobraževanje, 1904 - terciarno izobraževanje in 1906 - pomoči šolajočim  

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 2.368.851 € 

Opis glavnega programa 

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, 
stroški, ki  morajo biti  po zakonu  o vrtcih in pravilniku o  metodologiji  izključeni iz cen programov (zlasti 
investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelji smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva za plačila 
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 dolgoročnimi cilji glavnega programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

190029001 - Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 2.368.851 € 
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Opis podprograma 

 
Dejavnost je v preteklem letu izvajal 1 javni vrtec, v katerega je vključenih cca. 400 otrok in 1 zasebni vrtec s 
koncesijo in od septembra 2017 tudi zasebni vrtec Montessori, ki nima koncesije.V Občini Vojnik izvajamo politiko 
otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter občinskimi 
popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi 
v proračunu zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. 
Zagotavljamo tudi v naprej popuste za počitniško rezervacijo in zdravstveno rezervacijo v enakem obsegu kot v 
preteklem letu, ob predpostavki uskladitve cen programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
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 plačilih staršev za programe v vrtcih 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
Odlok o proračunu Občine Vojnik 

 

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

kazalniki) 

Dolgoročni  cilj  je  izvajanje  z  zakonom  predpisane  osnovne dejavnosti v vrtcih  kot  izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti, zagotavljanje  fleksibilne ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev ter 
povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec, skrb za kakovostno vzgojo  otrok, zagotavljanje zaposlenosti v  vrtcih, 
ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov za starše in rezervacija na dolgoletni ravni, 
zagotavljanje prostih  mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj povečanje vključenosti  otrok v vrtce in kakovost 
vrtcev .  Zagotavljanje  prostorskih  pogojev  v  vrtcih skladno z  normativi  in standardi ter zagotavljanje 
investicijskega  vzdrževanja in investicij v javnih  vrtcih. S sredstvi za investicijsko vzdrževanje je potrebno računati 
tudi na zasebni vrtec s koncesijo. 

Kazalniki  izhajajo  iz  ciljev  in  strategij,  pri  tem  je  pomemben  zlasti  dolgoročni  obseg  dejavnosti  (raznovrstni 
programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število  in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno 
razmerje  med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, obseg sredstev za 
predšolsko vzgojo v Občini Vojnik. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa  v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi 
normativi  in  standardi,  ter  zagotavljali popuste  za  starše,  zagotavljali  bomo tudi investicijsko vzdrževanje. 

Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju. 

 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030201 - Vrtec Mavrica Vojnik - tekoči odhodki 
Vrednost: 969.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki izvršujemo plačila vrtcu Mavrica Vojnik za razliko med ceno programov in plačilom 
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. Znesek 
je  predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila. 
Vrtcu  refundiramo dodatne  materialne  stroški,  ki  jih  mora 
ustanovitelj   vrtcem  zagotavljati  neposredno   iz  proračuna,  saj  po  pravilniku  o   metodologiji   za oblikovanje 
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cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 in 93/15) ne smejo 
biti vključeni v ceno programa in sicer:  sredstva za  nadomeščanje vzgojiteljev  in 
pomočnikov  vzgojiteljev,  stroški  drugih  osebnih prejemkov zaposlenih v javnih vrtcih , povračila 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 obračun drugih osebnih prejemkov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta Vrtca Mavrica Vojnik za planirano leto s poudarkom porabe 
v preteklem letu in racionalizaciji.   

4030202 - Vrtec Mavrica Vojnik - investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plan za tekoče leto vsebuje sredstva planirana za nakup računalniške opreme, opreme igralnic na enotah Šmartno in 
Nova Cerkev, registrator poslovnega časa, itd. 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 proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0057 investicijsko vzdrževanja vrtca Mavrica in vrtca s koncesijo.  

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi finančnega načrta Vrtca Mavrica za planirano leto. 

4030210 - plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih 
Vrednost: 400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med 
ceno programa v vrtcih in plačilom staršev za program vrtca. Mesečna obveznost Občine Vojnik za otroke s stalnim 
prebivališčem v Občini Vojnik, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, je zadnja leta na enaki ravni. Otroci obiskujejo 
tako javne kot zasebne vrtce izven naše občine in zasebne vrtce v naši občini, ki jih štejemo pod druge vrtce. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0057 investicijsko vzdrževanja vrtca Mavrica in vrtca s koncesijo. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni predloga temeljijo na porabi sredstev v zadnjih mesecih preteklega leta. 

4030951 - investicija Vrtec Frankolovo 
Vrednost: 987.851 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Občina Vojnik si že nekaj časa prizadeva urediti prostorsko stisko vrtca Frankolovo in zgraditi nov vrtec. Zaradi 
prostorske stiske v objektu Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo izvajamo novogradnjo vrtca ter nekaterih 
spremnih prostorov vrtca in šole. S tem se bodo v obstoječih šolskih prostorih sprostile kvadrature za kvalitetnejše 
oblikovanje šolskega programa, vrtec pa bo ločena enota, ki bo s šolo delno funkcionalno povezan.  

Obstoječi šolski objekt je lociran v naselju Frankolovo ob glavni cesti Celje Maribor. Novogradnja vrtca se je 
izvedla v zaledju šole. Dovoz je obstoječi, vendar ga je potrebno prilagoditi za nove namene. 

Prometna situacija in dostopi so vezani na obstoječo infrastrukturo. Obstoječe stanje ne omogoča drugačne 
prometne rešitve. Vsi dostopi so z jugovzhodne strani objekta, kjer je že izveden priključek na regionalno cesto.  
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Gospodarski vhodi in vhod za zaposlene ter za zunanje uporabnike so v pritlični etaži, vhod v vrtec pa je v 
nadstropni etaži. Za gibalno ovirane osebe je mogoč dostop iz pritlične etaže (dvigalo) in nadstropja. 

Pogodbena vrednost izgradnje vrtca Frankolovo znaša 1.940.406,30 EUR. Vrednost zunanje ureditve vrtca je 
410.0006,61 EUR. Pogoj za začetek gradnje in nemotene izvedbe gradbenih del je bil ureditev dela zunanje ureditve 
in prestavitve električni vodov. Občina je morala zaradi organizacije in nemotene gradnje  naročiti projekt začasne 
ureditve električnih vodov ter skleniti pogodbo s podjetjem Elektro Celje, d.d. ODER d.o.o. je v začetku del 
odstranil oder v telovadnici ter na strani telovadnice izvedel novo ločitveno steno iz armiranega betona. Nadaljnje je 
sledila rušitev  dela objekta za odrom. Trenutno izvajalec nadaljuje dela z izkopom in ureditvijo zemeljskih del za 
temelje novega vrtca. Podjetje PEOR d.o.o., ki izvaja zunanjo ureditev vrtca je pričel z ureditvijo vodotoka in 
odrivom humusa ob potoku. Nadaljeval z zemeljskim izkopom z odvozom zemljine obstoječe brežine. Izvedel je 
zakoličbo vseh komunalnih vodov in nadaljeval z začasno prestavitvijo TK in kabelske komunikacije. 

Pri izvedbi projekta je potrebno poudariti, da je izgradnja zelo zahtevna zaradi usklajevanja terminskih planov vseh 
izvajalcev. Potrebno je upoštevati Sporazum o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na 
zamenjavo prepusta in vtočnega jaška na cesti R2-430, odsek 0281 Stranice -Višnja vas. 

Istočasno je bilo potrebno izvesti začasno prestavitev električnih vodov in odstranitev transformatorske postaje. 
Občina Vojnik je zagotovila projektno dokumentacijo in del izvedbe tega projekta.   

Novogradnja se bo direktno navezovala na obstoječo telovadnico. Potrebna je delna odstranitev obstoječega 
objekta v delu, kjer je oder. Oder bo v celoti nadomeščen z novogradnjo, ter etažno nadgrajen. V obstoječem 
objektu se uredi navezava na obstoječe komunikacije.  
PRITLIČJE: vhodni del za osebje ter mansardni del, prostori vrtca: garderoba za zaposlene, pralnica, čistila, 
prostor za hišnika oz. opremo, kotlovnica z opremo, centralna kuhinja za kompleks šole in vrtca, jedilnica za 
šolo, prostor za dostavo. Površina 825 m2. 
NADSTROPJE:  štiri igralnice 60 m2, za vsa starostna obdobja, sanitarije skupne po dve igralnici, garderobe 
in osrednji prostor kot centralni del, dve nadkriti terasi, športna igralnica, ostali spremni prostori. Površina 
etaže cca. 840 m2, plus pokrite terase 150 m2. 
MANSARDA: Do mansarde se uredijo vsi dostopi, vendar se prostori ne finalizirajo. Površina etaže cca. 950 
m2. 
Bruto (površine z zunanjimi zidovi, dostavo, terasami in nižjim delom mansarde  vred) skupaj vse tri etaže 3 
x cca. 990 m2 = 2970 m2. 
ZUNANJA UREDITEV:  zunanjo ureditev, ureditev struge, prepusta in vtočnega jaška, javno razsvetljavo 
ter zemeljska dela za zunanje igrišče. Projekt zunanje ureditve vrtca obravnava dovoz, parkirišče z 
manipulativnimi površinami, komunalno ureditev in vodnogospodarske ureditve. 

  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v celoti opredeljen v obrazcu 3: OB139-14-0014 izgradnja vrtca Frankolovo (vrednost projekta OB139-
19-0001 Zunanja ureditev izgradnje vrtca v Frankolovem se je združila s projektom OB139-14-0014 izgradnja vrtca 
Frankolovo). 

 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi okvirne ocene po prejetih ponudbah in javnih razpisih.  

 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 373.220 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v OŠ Vojnik s podružnicami in OŠ Frankolovo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Proračunski porabniki znotraj glavnega programa sta Osnovna šola Vojnik, Osnovna šola Frankolovo, Osnovna šola 
Glazija, Osnovna šola Dobrna, Waldorfska šola Ljubljana - Organizacijska enota Celje. 

Podprograma sta: 19039001 - Osnovno šolstvo, 19039002 - Glasbeno šolstvo 

  

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 364.520 € 

Opis podprograma 

Proračunski porabniki znotraj glavnega programa sta Osnovna šola Vojnik,  Osnovna šola Frankolovo, Osnovna 
šola Glazija, Osnovna šola Dobrna, Waldorfska šola Ljubljana - Organizacijska enota Celje, Center za 
usposabljanja, delo in varstvo Dobrna. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vzgoji in izobraževanju ter odlok o ustanovitvi šol. 

 

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

kazalniki) 

Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja. Doseganje ciljev z namenom izvajanja čim 
kvalitetnejšega izobraževanja. 

 

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

učinek in kazalnik) 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030101 - materialni stroški 
Vrednost: 231.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina 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. Občina financira materialne stroške za naše otroke, ki obiskujejo osnovno šolo na Glaziji v Celju, 
OŠ Dobrna in Waldorfsko šolo Ljubljana - Organizacijska enota Celje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišče predvidenega obsega sredstev  je poročilo in dejanski stroški porabljeni na osnovni šoli Vojnik in 
Frankolovo. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

V skladu z Zakonom o vzgoji in izobraževanju je zagotovljeno normalno poslovanje osnovnih šol in podružničnih 
osnovnih šol. 

4030104 - vzdrževanje prostora in opreme šol 
Vrednost: 68.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje in vzdrževanje prostorov in opreme v OŠ Vojnik s podružnicami POŠ Socka in POŠ Nova Cerkev in v 
OŠ Frankolovo. Investicijsko vzdrževanje stavb in opreme v OŠ Vojnik s podružnicami in OŠ Frankolovo. 
Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih 
letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete vzdrževali in ohranjali. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem 
obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih 
letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-07-0056 inv. vzdrževanje prostora in opreme šol. 

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

učinek in kazalnik) 

Plan je na podlagi nujnih potreb, ki so opredeljene v finančnih načrtih šol. 

 

4030106 - najemnina telovadnica Vojnik 
Vrednost: 35.520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S pričetkom šolskega leta 2014/2015 je OŠ Vojnik pričela plačevati najem oz. uporabnino telovadnice v Vojniku, 
katero upravlja občina. Občina mora po zakonu zagotavljat prostore za izvajanje šolskega programa, zato so na tej 
postavki planirana sredstva za uporabnino za čas izvajanja pouka v skladu s pogodbo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi cenika najema telovadnice in števila šolskih dni. 

4030961 - investicija OŠ Frankolovo 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se nanašajo na rekonstrukcijo telovadnice v Frankolovem  in sicer na ureditev ogrevanja in tal v 
telovadnici, ki je v sklopu OŠ A.B. v Frankolovem.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v celoti opredeljen v obrazcu 3: OB139-19-0002 Rekonstrukcija telovadnice Frankolovo.  

 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na osnovni ponudb. 
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19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 8.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega delno sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba o organiziranju dislociranega oddelka Glasbene šole Celje v Občini Vojnik 

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

kazalniki) 

Zagotavljanje glasbenega izobraževanja v naši občini. Kazalci so število skupin in učencev, ki bodo obiskovali 
dislocirani oddelek Glasbene šole Celje v Vojniku.  

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

učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje sredstev za dislocirani oddelek v Vojniku. Kazalci so število skupin in učencev v dislociranem 
oddelku  Glasbene šole Celje v Vojniku in število nastopov učencev. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030105 - glasbena šola 
Vrednost: 8.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od septembra 2009 imamo v Občini 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 poučujejo v Vojniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sodelovanje  z Glasbeno šolo Celje. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so opredeljena na podlagi števila učencev, ki obiskujejo dislocirani oddelek in števila različnih  pedagogov, 
ki poučujejo v Vojniku. Tudi v tem šolskem letu v Vojniku delujejo vsi oddelki nižje GŠ (1.-6. razred) in tako 
omogočimo našim otrokom, da obiskujejo GŠ v Vojniku. Sredstva ostajajo na ravni preteklega leta. 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Vrednost: 2.680 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje usklajenega regionalnega razvoja višje in visokošolskega izobraževanja ter registrirano za opravljanje 
vseh razvojnih nalog na področju terciarnega izobraževanja. 
Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Regijsko študijsko središče (RŠS) opravlja obveznosti na področju visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter 
skrbi za razvoj le tega in daje pobude za razvoj novih študijskih programov. 
Dolgoročno izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

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

Glavni cilji in kazalci s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so navedena v Odloku o ustanovitvi javnega 
zavoda Regijsko študijskega središča. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega središča je razvoj terciarnega 
izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so v skladu s pogodbo o sofinanciranju RŠS. 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

Vrednost: 2.680 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje usklajenega regionalnega razvoja višje in visokošolskega izobraževanja ter registrirano za opravljanje 
vseh razvojnih nalog na področju 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, ZPDZC in 127/06-ZJZP) je podlaga za 
izvajanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih in koordinacijskih dejavnosti. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so navedeni 
v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijskega središča. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega 
središča je razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda. 

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

učinek in kazalnik) 

So skladni z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijskega središča Celje. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030801 - Regijsko visokošolsko središče 
Vrednost: 2.680 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje usklajenega regionalnega razvoja višje in visokošolskega izobraževanja ter registrirano za opravljanje 
vseh razvojnih nalog na področju terciarnega izobraževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

RŠS opravlja obveznosti na področju visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter skrbi za razvoj le tega in daje 
pobude za razvoj novih študijskih programov. 

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

učinek in kazalnik) 

Občine ustanoviteljice RŠS v svojem proračunu vsako leto zagotavljajo delež, ki je določen s pogodbo.  
Občina Vojnik zagotavlja za delovanje RŠS 1,38% stroškov delovanja. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 406.500 € 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljanje varne in strokovno izvedene dejavnosti:prevoz osnovnošolskih otrok. 
Dodatno izobraževanje in nudenje dodatnih  dejavnosti v osnovni šoli. 



 

Stran 131 od 175 

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj programa sofinanciranje osnovnošolskega izobraževanja so prevozi 
osnovnošolskih otrok in sofinanciranje dodatnega programa. 

1906001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

1906003 - Štipendije 

1906004 - Študijske pomoči 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 402.000 € 

Opis podprograma 

V okviru  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina zagotavlja za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja sredstva namenjena za prevoze učencev in za dodatni program. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

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

kazalniki) 

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja 
na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in 
zagotavljane pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. 

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

učinek in kazalnik) 

Na osnovi javnega razpisa je Občina Vojnik izbrala izvajalce prevozov na linijah, ki zagotavljajo nemoteno 
obiskovanje osnovnih šol na relacijah do OŠ Vojnik in podružnice, ter OŠ Frankolovo. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030102 - prevozi učencev 
Vrednost: 310.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje prevozov učencem v Osnovni šoli Vojnik s podružnicami, Osnovni šoli Frankolovo, Osnovni šoli 
Dobrna, Osnovni šoli Glazija in Center za usposabljanje, delo in varstvo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske 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. 

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

učinek in kazalnik) 

Zakon o osnovni šoli navaja, da imajo učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km brezplačen prevoz. 
Prevoze opravlja Nomago d.o.o. Poleg teh rednih prevozov je občina dolžna pokrivati stroške za prevoze 
osnovnošolskih otrok v šole s posebnimi potrebami in druge zavode. Istočasno občina pokriva stroške tistih 
nevarnih poti, ki so bili naknadno odobreni s strani Odbora za družbene dejavnosti ali Občinskega sveta občine 
Vojnik. 
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4030103 - dodatni program 
Vrednost: 92.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obogatitvene dejavnosti v osnovnih šolah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dodatne storitve v šolah, kadrovske dopolnitve za kvalitetnejšo izvedbo programov, raziskovalna dejavnost, pomoč 
učencem,bralna značka. 

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

učinek in kazalnik) 

Izhodišča za sofinanciranje oziroma zagotavljanje sredstev za dodatne programe izhajajo iz potreb in zahtev 
osnovnošolskih dejavnosti (dodatne pomoči pri izobraževanju, izvajanju šolske prehrane) 
Dodatni program za osnovne šole zajema: 
- nadstandard v OŠ Vojnik (delavka v kuhinji, varstvo vozačev, angleščina v prvi triadi, računalniško 
opismenjevanje, računalniška obdelava obračuna šolske prehrane); 
v OŠ Frankolovo (hišnik-prevoz šolski kombi, varstvo vozačev, pomoč v kuhinji); 
- mladinsko raziskovalno delo; 
- OŠ Glazija (prehrana, domači zdravnik, mobilna služba na OŠ Frankolovo) 

 

19069003 - Štipendije 

Vrednost: 3.000 € 

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". 

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

kazalniki) 

Pomoč 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Letni cilji so enaki dolgoročnim cilje. 

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 
Vrednost: 141.945 € 

4090108 - štipendiranje 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske 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 ključni za trajnostni družbeni in gospodarski 
razvoj regije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt Štipendijske sheme Savinjske regije. 

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

učinek in kazalnik) 

Na podlagi predvidenih aktivnosti v tekočem šolskem letu. 
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19069004 - Študijske pomoči 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema oblike študijske pomoči za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete, študijske izmenjave, 
itd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklepi komisije (Odbora za družbene dejavnosti), ki jo imenuje župan in na podlagi javnega povabila. 

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

kazalniki) 

Pomoč študentom pri plačilu 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030710 - pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim. Sredstva namenimo študentom in dijakom , ki se udeležujejo 
najrazličnejših obšolskih dejavnosti oz. delavnic doma in v tujini. Prav tako so sredstva namenjena študentom ob 
študijski menjavi. Sredstva na podlagi javnega povabila, prejetih vlog razdeli s sprejetimi sklepi komisija, ki jo 
imenuje župan (Odbor za družbene dejavnosti). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni predlogov temeljijo na pretekli porabi v okviru proračunske postavke. Sredstva so planirana v enakem 
obsegu kot preteklo leto. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 652.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na področju socialnega varstva imamo sredstva namenjena za varstvo otrok in družine in izvajanje programov 
socialnega varstva. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu  

Zakon o lokalni samoupravi  

Vizija in strategija Občine Vojnik 2020 - 2030. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotoviti zadostna sredstva za pomoč družinam (pomoč ob rojstvu otroka), zagotoviti in omogočiti družinske 
pomočnike za invalidne osebe, ki na takšen način lahko ostanejo v domačem okolju in jih ni potrebno namestiti v 
domove. Zagotoviti sredstva za materialno najbolj ogrožene. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva. 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 14.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema finančno pomoč družinam ob rojstvu otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotoviti sredstva za pomoč družinam in s tem vsaj malo finančno 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 pomoči ob 
rojstvu otroka le-to tudi odobrili. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini (obdaritev novorojenčkov). 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 14.300 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma  so sredstva predvidena pomoč družinam  ob rojstvu otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik (Ur. l. RS št. 138/06) 

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

kazalniki) 

Zagotavljati zadostna sredstva za obdaritev novorojencev oz. njihovih staršev. Kazalci so število staršev, ki je 
pridobilo enkratno denarno pomoč. 

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

učinek in kazalnik) 

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030301 - obdaritev novorojenčkov 
Vrednost: 14.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki za obdaritev novorojenčkov imamo sredstva namenjena za enkratno denarno pomoč za 
novorojenčke v Občini Vojnik. Prejemniki pomoči so starši novorojenčka, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
bivališče v Občini Vojnik. Sredstva na tej postavki porabimo tudi za nakup čestitk za novorojenčke.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi porabe iz preteklih let, ker pa ne vemo, kako se bo gibalo število rojstev v 
naši občini, lahko pride tudi do odstopanj. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 638.600 € 

Opis glavnega programa 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem 
varstvu: financiranje plače ali nadomestila  plače in prispevkov  družinskih pomočnikov  na osnovi pravice  do 
izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni 
socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje  mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na 
domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (denarne pomoči).  

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni  cilji  programa  so  omogočanje  večje  neodvisnosti  v  domačem  okolju  in  socialne  vključenosti 
starejšim  osebam,   osebam  z  različnimi   oblikami  invalidnosti,  ter  zagotavljanje  enakih   možnosti  in  dostopa 
  do  storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je 
omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in 
prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. 

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do 
koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega  pomočnika, pomoč družini  na domu, 
(do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov (družinski pomočnik) 
20049003 - Socialno varstvo starih ( pomoč na domu, domska oskrba) 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ( subvencija stanarin, socialni transferji )  
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 22.000 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

-      Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 
57/12, 39/16 in 52/16 - ZZPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 28/19-ZOA-A) 
-      Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-Uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-
ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) 

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

kazalniki) 

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali 
imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost  v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo 
preko  izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika. 

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

učinek in kazalnik) 

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s 
prispevki za družinskega  pomočnika, pomočnico (pravica do  izbire družinskega pomočnika). 
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403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030320 - družinski pomočnik 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega 
pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je 
namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki 
potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire 
družinskega pomočnika izda center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni projektov v okviru te proračunske postavke. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na podlagi realizacije preteklih let ostajajo na ravni leta 2019. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 519.000 € 

Opis podprograma 

V  okviru  podprograma  Socialno  varstvo  starih  zagotavljamo  programe,  namenjene  starejšim  občankam  in 
občanom  Občine Vojnik. Gre tako za programe  oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem  varstvu 
(zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih 
za starejše občane). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07), 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 
57/12, 39/16 in 52/16 - ZZPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg,  31/18 in 28/19-ZOA-A 
- Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin 49/2017) 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

 

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

kazalniki) 

Dolgoročna cilja podprograma sta: 
-      omogočanje večje neodvisnosti starejših v  domačem  okolju in njihovo  vključevanje v družbo preko 
kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,  
-      zagotavljanje  enakih  možnosti in dostopa  do storitev  v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi 
tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. 
Kazalci za  merjenje dosege  ciljev so število uporabnic  in uporabnikov vseh programov  in storitev (pomoč družini 
na domu)  ter vključenost v domove za starejše tistih  občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki 
zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. 

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

učinek in kazalnik) 

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu. Kazalci 
za  merjenje dosege ciljev so opravljene ure storitve pomoč družini na domu. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 
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4030330 - pomoč na domu 
Vrednost: 175.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z   zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno 
varstvene storitve  pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru 
starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko 
nadomesti  institucionalno  varstvo.  Socialna  oskrba  obsega  pomoč  pri  vzdrževanju  osebne  higiene 
(pomoč  pri  oblačenju,  pri  hranjenju  in  pomoč  pri  opravljanju  osnovnih  življenjskih  potreb  ipd.), 
gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč 
pri  ohranjanju  socialnih  stikov  (družabništvo,  preprečevanje  osamljenosti,  vzpostavljanje  socialne mreže s 
sorodstvom in okoljem ipd.). Za izvedbo  te naloge ima Občina Vojnik sklenjeno pogodbo s Domom ob Savinji 
Celje. Na  podlagi  zakona  o  socialnem  varstvu in  uredbe o merilih  za določanje  oprostitev  pri  plačilih socialno 
varstvenih  storitev  so nekateri uporabniki, uporabnice storitev delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč 
družini na domu. V teh primerih  Občina Vojnik financira tudi njihov  delež in sicer  v višini, ki jo z odločbo določi 
center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dom ob Savinji Celje v okviru svoje dejavnosti izvaja v naši občini pomoč na domu s petimi oskrbovalkami, ki 
mesečno opravijo preko 520 ur mesečno. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi obsega opravljenih ur v preteklem letu, vrednosti urne postavke in občinske 
subvencije. V  letu 2020 bomo postavko povečali za 4 %, v letu 2021 pa še za dodatnih 5 %. 

 

4030332 - socialni zavodi (domska oskrba) 
Vrednost: 340.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o socialnem  varstvu so lokalne  skupnosti  dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih 
socialno  varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občankam in občanom Občine Vojnik, 
ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se 
(do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila 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 proračunske postavke 

Domsko oskrbo izvajajo različni socialno varstveni zavodi. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva planiramo na podlagi števila občanov občine Vojnik, ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo za 
(do)plačilo institucionalnega varstva, ki že bivajo v domovih in na podlagi novih odločb oz. nastanitev med letom. 

4030333 - prostor Društva upokojencev Vojnik 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani investicijski transfer je namenjen za obnovo notranjih prostorov društva, ki je v lasti Društva upokojencev 
Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-15-0001 Investicijska sredstva za Društvo upokojencev Vojnik. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravica porabe je v celoti opredeljena v NRP. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 65.700 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo  materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za subvencije 
stanarin  materialno ogroženih družin. Višina subvencije je določena na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. Odločbo izda pristojni Center za socialno delo. Poleg tega zagotavljamo sredstva za pogrebne 
stroške za tiste občani, ki nimajo svojcev. Po navadi je to za osebe, katerim smo tudi (do) plačevali domsko 
oskrbo,  ker niso imeli zavezancev za plačilo.  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, društvo SEVER za celjsko območje in Veteranom vojne za Slovenijo.   

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Stanovanjski zakon 
- Zakon o socialnem varstvu 

-Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

 

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

kazalniki) 

Zagotavljati najrazličnejše oblike pomoči za materialno ogrožene občane. Kazalci s katerimi merimo doseganje 
ciljev so število pozitivno izdanih odločb za subvencijo najemnin in druge oblike pomoči občanom. 

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

učinek in kazalnik) 

  Letni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030340 - subvencije stanarin 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pristojni Centri za socialno delo izdajajo odločbe za subvencijo neprofitne in tržne najemnine. Za tiste, ki so 
upravičeni do subvencije najemnine, Občina Vojnik doplačuje najemnino v neprofitnih in tržnih stanovanjih. 
Upravičenci za subvencijo tržne najemnine so tisti, ki so na listi za neprofitna stanovanja v Občini Vojnik in le-tega 
še niso dobili in ki imajo zaradi premoženjskega stanja pozitivno odločbo Centra za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva planiramo glede na pretekla leta in gleda na število pozitivno rešenih vlog za subvencijo stanarine. 

4030341 - pogrebni stroški 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Vojnik zagotavlja sredstva za kritje pogrebnih stroškov za tiste občane, ki nimajo svojcev in tako posledično 
nikogar, ki bi bil zavezanec za plačilo pogrebnih stroškov. Po navadi so to občani, ki jim je občina (do) plačevala 
stroške institucionalnega varstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni projektov. 



 

Stran 139 od 175 

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

učinek in kazalnik) 

Glede na pretekla leta, ker ni mogoče predvideti število pogrebov v posameznem letu. 

4030352 - sociala ostalo 
Vrednost: 11.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke skupaj s Karitasom namenimo za pomoč socialno ogroženim skupinam in 
posameznikom (pomoč pri plačilu položnic, nakup kurjave, hrane...). Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov 
ob naravnih nesrečah (npr. požar), za letovanje socialno ogroženih otrok... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posamezne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva opredeljena na podlagi realizacije preteklih let. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 31.900 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za Varno hišo in zavod Socio (terensko delo z odvisniki in Materinski 
dom Celje) in sredstva, ki jih na podlagi javnega razpisa dodelimo društvom, ki delujejo na socialnem področju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Javni razpis Socialno - humanitarni programi. 

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

kazalniki) 

Dolgoročni 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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju in hkrati nameniti sredstva najbolj ogroženim 
posameznikom in družinam.  

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Vrednost: 4.307.544 € 

4030342 - socialni transferji 
Vrednost: 6.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski 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 in veteranskemu društvu Sever, Veteranom vojne za Slovenijo ter 
RK Celje - Krajevni odbor Vojnik, KORK Nova Cerkev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva planiramo glede na porabo preteklih let. 
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4030350 - druge socialne institucije 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to proračunsko 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" in skrbi za 
delovanje Materinskega doma Celje. Varna hiša Celje pa sprejema pod svoje okrilje tudi občanke naše občine, ki 
potrebujejo to obliko pomoči. V okviru te postavke sofinanciramo tudi bivanje našega občana v Združenju ŠENT ( 
pogodba), kar je bistveno ceneje od domske namestitve. Program omenjenega Združenja sofinancira tudi država. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Različni projekti, ki jih izvaja društvo Socio s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Gre  za izvajanje različnih 
socialnovarstvenih projektov. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo glede na preteklo porabo in predvidene aktivnosti v planiranem letu. 

4030351 - socialna društva 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za razdelitev na podlagi javnega razpisa za socialno-humanitarna 
društva, ki ga občina pripravi vsako leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Različni socialni programi v okviru socialnih društev. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi višine sredstev iz preteklih let. 

4030353 - šolski sklad 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedena proračunska postavka je namenjena za financiranje obeh osnovnošolskih skladov, saj vse več otrok 
potrebuje pomoč pri plačilu prehrane, šole v naravi, različnih šolskih predstav, intenzivnih vaj itd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi podanih potreb obeh šol. 

4030354 - občina po meri invalidov 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Vojnik je prejela listino "občina po meri invalidov" in se zavzela k reševanju številnih ukrepov, ki jih bomo 
skupaj z invalidskimi organizacijami načrtovali v okviru akcijskega načrta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je vezana na projekt "Občina po meri invalidov".  Omenjeni projekt je oblikovala "Zveza 
delovnih invalidov Slovenije" z namenom, da bi še v večji meri spodbudila lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim 
aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in 
njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja. Občina bo v sklopu te postavke sodelovala pri izvedbi skupnega 
projekta "Vključenost = Prednost za vse" z vodilnim partnerjem Zavodom Vozim. V okviru projekta bodo spet v 
ospredju ranljive skupine (invalidi ter mladi), njihovo vključevanje in opolnomočenje za izvajanje delavnic za 
osnovnošolce. Tema delavnic bo tokrat diskriminacija. Skozi osebno zgodbo invalidov bodo mladi  spoznali 
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življenje invalidov, vzroke za nastanek invalidnosti, ovire, diskriminacijo, s katero se srečujejo invalidi v 
vsakdanjem življenju. Skupaj z mladim aktivistom, ki sodeluje na delavnici bodo mladi spoznali še druge oblike 
diskriminacije (predvsem med mladimi), kako jo prepoznati, preprečiti. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi podanih potreb vseh invalidskih organizacij, ki delujejo v Občini Vojnik in za 
reševanje nalog iz akcijskega načrta in na podlagi ocene projekta  "Vključenost = Prednost za vse" . 

4030355 - medgeneracijsko sodelovanje (CPU), socialno podjetništvo 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Medgeneracijski center Vojnik (Celjska cesta 10) je namenjen prebivalcem lokalne skupnosti. Dejavnost izvaja 
socialno podjetje v sodelovanju z Občino Vojnik. V njem se bodo srečevale, družile in ustvarjale različne 
generacije, ki si bodo lahko vse leto izmenjevale različna znanja s področij vseživljenjskega učenja, 
medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in prostovoljstva. Prijazne vsebine bodo dopolnile dejavnosti v trgu 
Vojnika, ki se tudi na takšen način oživlja in omogoča dodatne zaposlitve. Sredstva so načrtovana za sofinanciranje 
vsebin, ki jih bomo v okviru možnosti tudi prijavili na dodatna državna ali evropska sredstva.  

V okviru Medgeneracijskega centra Kamrica Vojnik se bo izvajal program, namenjen otrokom, mladostnikom 
oziroma njihovim družinam, ter starejšim. Skrb za zdrav razvoj naše mlade generacije predstavlja skrb za vso 
družbo. Vizija Medgeneracijskega centra Kamrica je postati informativni, izobraževalni, svetovalni in podporni 
center za vse družinske člane, ki zagotavlja varen prostor za druženja različnih generacij in ponuja priložnosti za 
prenos znanj, vrednot, dobrih praks in pozitivnih izkušenj. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so okvirni znesek za potrebno podporo lokalne skupnosti za sofinanciranje omenjenega programa. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 14.700 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Vizija in strategija občine Vojnik 2020 - 2030. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljanja sredstev za odplačilo kreditov, katere je občina najela v skladu z omejitvami, ki so opredeljene  v 
Zakonu o lokalni samoupravi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 14.700 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 
proračuna in sredstva za plačila stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Odplačila obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah, čim manjši stroški za  najete likvidnostne in dolgoročne 
kredite. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje, 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 14.700 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za 
odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih 
na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, posojilne pogodbe. 

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

kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za plačilo obresti za kredite najete pri bankah in drugih institucijah (skladi), ter najetje 
dolgoročnih kreditov pod čim bolj ugodnimi pogoji. 

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

učinek in kazalnik) 

Plačilo obresti za kredite najete pri bankah v skladu s termini, določenimi v kreditnih pogodbah. 

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 155.200 € 

4020110 - obresti od kratkoročnih kreditov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo kratkoročnih likvidnostnih kreditov in stroški odobritve teh 
kreditov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Ocena stroškov obresti je pripravljena na podlagi  obrestne mere in stroškov preteklih let. 

4020111 - obresti od dolgoročnih kreditov 
Vrednost: 9.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov za investicije: OŠ Vojnik, 
OŠ Frankolovo, nizkoenergetski vrtec Mavrica Vojnik ter telovadnico Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na investicije na področju družbenih dejavnosti in komunale, za katere je občina v 
preteklih letih najela dolgoročne kredite. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 344.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za 
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah in dolgoročna razvojna strategija Občine Vojnik 2010 - 2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 
2303 -  Splošna proračunska rezervacija 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Vrednost: 294.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

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

Pravočasna odprava posledic naravnih nesreč, odvisno od števila nesreč in stroški povezani z njimi.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine; PU: občinska uprava - finance 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 88.000 € 
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Opis podprograma 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološko 
nesrečo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini , ki je 
določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve 
začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske 
rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan 
na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi 
poročili. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

kazalniki) 

Z oblikovanim  rezervnim skladom zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se lahko zgodijo 
tekom proračunskega leta. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravočasna odprava posledic naravnih nesreč in zagotovitev sredstev zanje. 

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 155.200 € 

4020120 - zakonske rezerve - sklad 
Vrednost: 88.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološko 
nesrečo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Pravice porabe so izračunane na podlagi določene primerne porabe občine. 

 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost: 206.000 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za izvedbo posebnih programov pomoči v primeru nesreč: stroški 
komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacije plazov in odprava 
posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom 
o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

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

kazalniki) 

Sanacija posledic elementarnih nesreč predvsem iz sredstev državnega proračuna. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sanacija plazov in cestišč na najbolj kritičnih točkah v občini. 

410 - OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR 
Vrednost: 206.000 € 

4100101 - prevozi vode 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode za področja občine, kjer ni zagotovljena oskrba z 
vodo. Prevoze izvajajo gasilska društva. Sofinanciranje je na podlagi sklepa 17. seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. 

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

učinek in kazalnik) 

Izračuni pravic porabe so pripravljeni na podlagi količine prevozov in veljavnega cenika prevozov pitne vode.  

  

 

4100110 - elementar (sanacija po neurju) 
Vrednost: 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poleg predvidenih sredstev rezervnega sklada se tudi na tej postavki planirajo dodatna sredstva za odpravo posledic 
elementarnih nesreč. Sredstva se planirajo tudi za sanacijo plazu na cesti Črešnjice- 2. faza (LC Frankolovo - Žiče). 
Planiran je znesek lastnega deleža, ki bi ga morali zagotavljati v primeru sofinanciranja sanacije s strani Ministrstva 
za okolje in prostor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v obrazcu 3: OB139-17-0005 Sanacija plazov - elementar. 

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

učinek in kazalnik) 

Planirana so okvirna sredstva sofinanciranja.  

 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 50.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu, 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. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 50.000 € 

Opis podprograma 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi 
sredstev proračunske rezervacije odloča župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

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

kazalniki) 

Zagotovitev denarnih sredstev za nepredvidene namene oz. če le ta niso zagotovljena v zadostnem obsegu. 

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

učinek in kazalnik) 

Zagotovitev denarnih sredstev v skladu z zakonom. 

402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 155.200 € 

4020130 - tekoča proračunska rezervacija 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na poseben projekt. 

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

učinek in kazalnik) 

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 245.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občina nima sprejetih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljanja sredstev za odplačilo kreditov, katere je občina najela v skladu z omejitvami, ki so opredeljene  v 
Zakonu o lokalni samoupravi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2211 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 245.400 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 
proračuna in sredstva za plačila stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Odplačila obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah, čim manjši stroški za  najete likvidnostne kredite. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje; PU: občinska uprava - 
požarna varnost, zaščita in reševanje, civilna zaščita. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 245.400 € 

Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za 
odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih 
na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, posojilne pogodbe. 

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

kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice za najete kredite pri bankah. 

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

učinek in kazalnik) 

Odplačilo glavnic za kredite najete pri bankah v skladu s termini, določenimi v kreditnih pogodbah. 
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402 - OBČINSKA UPRAVA - FINANCE 
Vrednost: 245.400 € 

4020112 - odplačilo dolgoročnih kreditov 
Vrednost: 245.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za odplačilo glavnic od najetih dolgoročnih kreditov za investicije: 
prizidek k OŠ Vojnik in k OŠ A.B. Frankolovo, novogradnja Vrtca Mavrica Vojnik, novogradnjo vrtca v 
Frankolovem, telovadnico Vojnik, asfaltiranje cest, ureditev podstrešja POŠ Nova Cerkev, ureditev mansarde na OŠ 
Vojnik ter rekonstrukcijo posl.-stan. objekta Nova Cerkev 22. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na investicije na področju družbenih dejavnosti, komunale in stanovanjsko 
področje, za katere je občina v preteklih letih najela dolgoročne kredite. 

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

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov. 
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I I I .  
NAČRT RA ZVO J NI H  PRO G RAM O V 

 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
401 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB139-19-0041 - nakup opreme za krajevne skupnosti 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je nabava tehnične opreme in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov KS Nova Cerkev in KS 
Frankolovo. KS Nova Cerkev: nabava tri pisarniške omare za shranjevanje dokumentarnega gradiva, ognjevarna 
omara za shranjevanje trajnega gradiva ter nabava klimatske naprave za pisarno KS. KS Frankolovo: nabava in 
montaža lesene zaščite sten v sejni sobi, nabava in montaža zunanjih žaluzij za dva okna v pisarni in mali sejni sobi 
ter zamenjava enokrilnega dotrajanega okna s polico. V planu je tudi obnova fasade z izolacijo poslovnega prostora. 
Cilj projekta je z obnovo fasade na KS Frankolovo znižati stroške ogrevanja ter zagotoviti potrebno opremo za 
nemoteno delo krajevnih skupnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je fazi izvedbe. 

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

OB139-19-0010 - obnova fasade na obč.upravni stavbi in kletnih pr. 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Vojnik je uredila hidro sanacijo temelja in spodnjega dela objekta (odvodnjavanje meteornih voda) ter 
prebarvala fasado. Prenovila je tudi nastavke za klima naprave. V letu 2021 bo dokončala dela na spodnjemu delu 
objekta. Pričeli smo tudi z ureditvijo notranjih kletnih prostorov. Na podlagi projekta bomo uredili pisarniške in 
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tehnične prostore, ki jih bodo lahko souporabljala društva (Rdeči križ KO Vojnik, VVD..) ter hišnik občinske 
uprave. Namen projekta je ohranjanje vrednosti občinske upravne stavbe . Cilji projekta: urejena hidroizolacija 
temeljenja stavbe ter urejeno odvodnjavanje meteornih voda, prebarvana fasada - osvežen zunanji izgled z 
obnovljenimi nastavki za klima naprave, obnovljeni prostori za souporabo društev in občinske uprave. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. V kletnih prostorih smo izvedli strojne instalacije, 1. fazo elektroinstalacij in mizarskih del 
ter delno izvedbo sanirnih ometov. V letu 2021 planiramo sredstva za 2. fazo elektroinstalacij, mizarskih del in 
saniranih ometov ter zaključnih obrtnih del. Sredstva so namenjena tudi za nadzor. 

OB139-19-0037 - nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V okviru občinske uprave in občinskega sveta izvajamo pristojnosti občine. Za lažje in hitrejše delo potrebujemo 
računalniško in pisarniško opremo, ki jo letno nadomeščamo po planu z novo opremo. Plan vzdrževanja in nakupa 
vsebuje izvedbo, ki je potrebna za to, da se ohranja in nadgrajuje računalniška in pisarniška oprema posamično in 
kot celota v dobrem stanju in omogoča njegovo uporabo ter najboljši izkoristek. Namen projekta je lažje in hitrejše 
opravljanje pristojnosti občine. Z nakupom nove strojne in programske opreme bomo zagotovili zakonitost in 
racionalnejše izvajanje dela ter na takšen način prihranili na potrebnem času za izvedbo dela. Cilj projekta je nakup 
sodobne strojne in programske opreme ter pisarniške opreme, ki bo omogočala zakonito hrambo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

403 - OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

OB139-20-0001 - Postavitev fitnesa na prostem v Vojniku 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Za potrebe prijave na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 
območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 EKSRP, potrebujemo IDZ in PZI za ureditev fitnesa na 
prostem, ki pa ni upravičen strošek. Sofinanciranje projekta je v višini 85 % neto vrednosti. Izvedba tega projekta je 
pomembna z vidika medgeneracijskega povezovanja, potreb izobraževanja in urbane ureditve dela Vojnika. Občina 
Vojnik bo s prijavo projekta uredila fitnes na prostem v Vojniku. Cilj projekta je urediti oz. dopolniti športno 
infrastrukturo v Vojniku. Lokacija investicije bo med Keršovo ulico in rokometnim oz. košarkarskim igriščem. 

Stanje projekta 

Projekt je s strani LAS-a odobren. V letošnjem letu se prične z izvedbo. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB139-19-0043 - investicijsko vzdrže. Zdravstvena postaja Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Osnovno vzdrževanje Zdravstvene postaje Vojnik, katero upravlja Zdravstveni dom Celje zajema vzdrževanje 
notranjosti doma kakor tudi okolice. Vzdrževanje zunanjosti pomeni posodobitev vhodov v dom, vzdrževanje 
zelenic, parkirnih prostorov V samem domu vdrževanje zajema posodobitev nekatere opreme in osnovnega 
investicijskega vzdrževanja prostorov. Cilj projekta je omogočiti občanom primerno dostopanje in nudenje 
zdravstvenih storitev v ustreznih prostorih. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB139-21-0003 - obnova kulturnega spomenika Borko v Polžah 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Osnovni namen izvedbe projekta je obnova slamnate strehe in vzdrževalnih del na Borkovi domačiji, kašči, ki je del 
kulturnega spomenika lokalnega pomena EŠD 558, ter jo tako ohraniti pred propadanjem in narediti dostopno širši 
javnosti. S tem se želi varovati in ohranjati kulturno dediščino za potrebe razvoja Občine Vojnik, regije in celotne 
Slovenije; prezentirati in povečati dostopnost do kulturnih spomenikov ter uporabiti njihov potencial kot razvojni 
potencial občine in Savinjske regije. Cilji investicijskega projekta je tako obnova strehe in manjših vzdrževalnih 
delih na ostrešju kašče. Vsa dela bodo potekala skladno s kulturnovarstvenimi pogoji. Izdelati je potrebno tudi 
posnetek stanja kulturnega spomenika. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB139-09-0001 - investicije v knjižnico Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se nanaša na tekoča investicijska vzdrževanja ter nakup opreme, polic, miz, panojev za razstave v prostorih 
knjižnice v Vojniku. Namen in cilj projekta je posodobitev knjižnice Vojnik. Uporabniki knjižnice imajo tako 
normalen dostop do knjig na policah, obiskovalci si bodo lahko ogledali razstave. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja vsakoletno. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB139-11-0014 - inv. vzdrževanje in širitev KUD Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela. Zamenjava žlebov, sanacija fasade in ureditev odra v letu 2020. 
Ureditev sanitarij v letu 2021. v Letu 2022 bi sredstva namenili za izdelavo idejne dokumentacije za nov kulturni 
dom. Obstoječi kulturni dom je potreben rednih vzdrževalnih del, ker je v slabem stanju. V preteklih letih so že bile 
izdelane idejne zasnove za širitev in rekonstrukcijo kulturnega doma. Namen in cilj projekta je zagotavljati, da 
objekt ne propada in izboljšati stanje objekta. 

Stanje projekta 

Projekt vzdrževanja se izvaja skozi vsa leta. 

18059001 - Programi športa 

OB139-14-0013 - IGRIŠČE PRI OŠ A. B. FRANKOLOVO 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izgradnjo in opremo zunanjega igrišča pri osnovni šoli na Frankolovem, za uporabo osnovne šole, 
vrtca in rekreacijo krajanov. Zaradi novogradnje in adaptacije OŠ Frankolovo je bilo obstoječe igrišče odstranjeno in 
planirana je nova lokacija. V letu 2019-2021 se v neposredni bližini izvaja novogradnja vrtca, tako da je ureditev 
igrišča predvidena po zaključku te investicije. V letu 2022 se planira izdelava dokumentacije za ureditve športnega 
igrišča pri šoli. Projekt nadalje zajema izgradnjo in opremo zunanjega igrišča, ki je zelo pomembno za izvajanje 
predšolske in šolske športne vzgoje, ter športno rekreativnih dejavnosti. Zajema osnovna igrišča: košarke, rokometa, 
odbojke in malega nogometa. Cilj projekta je zagotoviti ustrezne zunanje športne površine za uporabo osnovne šole, 
vrtca in krajanov. 
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Stanje projekta 

Projekt je v teku. Izdelana je idejna zasnova ureditve zunanjega igrišča. V letu 2018 so bila v sklopu progama 
"Učilnica na prostem in zunanji fitnes" kupljene zunanje fitnes naprave, ki so postavljene ob neposredni bližini 
osnovne šole (nosilec projekta je bila OŠ A. B. Frankolovo). 

OB139-16-0009 - Posodobitev teniškega kompleksa v Vojniku 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je sofinanciranje obnove kanalizacije in ploščadi ter postavitev nadstreška pri teniškem igrišču v 
Vojniku, ter ureditev odbojkarskega igrišča ob teniškem igrišču. Teniški klub Vojnik v občini deluje že več kot 30 
let in igrišče je nujno potrebno obnove. Ker je tenis vedo bolj priljubljen in obiskan šport v občini je smotrno da 
poskrbimo za posodobitev dotrajanega igrišče. Igrišče je vsako leto vedno več obiskano tudi iz naslova brezplačne 
uporabe za mladostnike. 

Stanje projekta 

Projekt je Teniški klub prijavil na javni razpis Fundacije za šport. 

OB139-19-0006 - Planinski dom Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Vojnik in Planinsko društvo Vojnik sta leta 2006 sklenili Pogodbo o soinvestiranju, s katero sta določili, da 
na zemljišču, ki je v lasti občine Planinsko društvo s svojimi finančnimi sredstvi in delom zgradi planinski dom. 
Leta 2015 sta pogodbeni stranki, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014) sklenili najemno pogodbo. Objavljena 
je bila namera o sklenitvi neposredne pogodbe. V najemni pogodbi sta pogodbeni stranki opredelili mesečno 
najemnino v višini 148,00 EUR, kar znese letno 1.776,00 EUR. Znesek najemnine kot tudi znesek vlaganj 
Planinskega društva, ki je opredeljen na 80.000,00 EUR je definiran na podlagi cenitvenega poročila št. 
015OV/2014 o oceni vrednosti planinskega doma Koča pri Tomažu in pripadajoče stavbo zemljišče s komunalno 
ureditvijo ter pripadajoče kmetijsko zemljišče in gozd Tomaž nad Vojnikom 17, z oceno vrednosti vlaganj v 
izgradnjo objekta in izračunom najemnine za objekt z dne 25.11.2014. Pogodbeni stranki si znesek najemnine 
poračunata z vlaganji, ki jih je najemnik od leta 2006 dalje vložil v izgradnjo Planinskega doma, kot izhaja iz 
cenitvenega poročila. Po poročilu Računskega sodišča je potrebno odplačati obveznosti za investicijska vlaganja do 
Planinskega društva Vojnik. Občina in društvo sta se že sestala in iščeta ustrezne rešitve. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. V letu 2021 je še predvidena izstavitev računa za najem in kompenzacija z vlaganji 
društva. 

OB139-19-0015 - investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je zagotoviti varna in ustrezna igrala na otroškem igrišču, ter skozi vsa leta vzdrževati in posodobljati 
igrišča v Občini Vojnik (tekoče spremljanje in zamenjava dotrajane opreme na igriščih). V letu 2020 se je izvedla 
rekonstrukcija igrišča v Socki pri graščini. V letu 2021 je planiran nakup igral za travnate površine pi Squoshu v 
Vojniku in vzdrževanje travnatega igrišča v Vojniku, v letu 2022 preplastitev igrišča na Frankolovem in zamenjava 
ograje okoli igrišča. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

OB139-19-0016 - izgradnja odbojkarskega igrišča v Vojniku 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izgradnjo zunanjega odbojkarskega igrišča, ki bo spadalo v sklop igrišč namenjenih 
osnovnošolskemu izvajanju športne vzgoje. Uporaba igrišča pa bo namenjena tudi rekreativnemu izvajanju športne 
vzgoje. Odbojkarsko igrišče se bo umestilo med objekt Osnovne šole Vojnik in nogometnim igriščem z umetno 
travo. Cilj projekta je posodobitev in širjenje izvajanja športne vzgoje mladine in odraslih. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 
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OB139-20-0002 - investicije in inv.vzdrž. Skakalnega centra Vizore 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Vojnik je lastnica skakalnega centra Vizore (4 skakalnice). Investicijsko vzdrževanje skakalnic in objektov v 
skakalnec centru Vizore finacira lastnica. Tekoča vzdrževalna dela opravlja Smučarko društvo Vizore, ki skakalnice 
tudi uporablja. 2020 - vzdrževanje brunarice in zaščitnih ograj na skakalnici. Urejanje dostopnih poti na skakalnice. 
2021 - 1.Ureditev dodatne razsvetljave(obnova stare) ob skakalnnicah. 2.Vzdrževanje brunarice in zaščitnih ograj na 
skakalnici. Urejanje dostopnih poti na skakalnice. 2022 - 1.Ureditev in obnova vlečnice za uporabo v namen 
skakalnega centra in smučišča. 2.2.Vzdrževanje brunarice in zaščitnih ograj na skakalnici. Urejanje dostopnih poti 
na skakalnice. 2023 - 1. ureditev parkirišča in priprava projekta za ureditev parkirnega postajališča za avtodome z 
ureditvijo kanalizacijo in elektrifikacije. 2.Vzdrževanje brunarice in zaščitnih ograj na skakalnici. Urejanje 
dostopnih poti na skakalnice. Od 2023 dalje. 1.Vzdrževanje brunarice in zaščitnih ograj na skakalnici. Urejanje 
dostopnih poti na skakalnice. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. 

OB139-21-0004 - Ureditev igrišča pri Skvošu 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je pridobitev dodatnih urejenih površin za otroško igrišče in urejene spremljevalne površine kjer starši 
lahko spremljajo otroka na igrišču. Planirana je ureditev zunanjih površin pri Squash klubu v Vojniku, katerega 
lastniki smo postali, nakup otroških igral, ureditev zunanjih travnih površin, zamenjava ograje, klopi za sedenje, 
košev za odpadke. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave na izvedbo. 

19029001 - Vrtci 

OB139-07-0057 - inv. vzdrž. vrtca Mavrica in vrtca s koncesijo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju Vrtca Mavrica Vojnik z enotami na podlagi potreb 
opredeljenih v letnem finančnem načrtu. Planira se odplačilo lizinga za avto, s katerim se prevaža hrana na enote 
vrtca in je bil zaradi dotrajanosti zamenjan l. 2017, nadalje se planira zamenjava določenih strojev v kuhinji vrtca, 
nakup računalniške opreme in opreme za igralnice, ki tekom uporabe dotrajajo oz. se potrebujejo novi. Namen in cilj 
projekta je zagotavljati nemoteno delovanje vrtca. Z avtomobilom bo hrana pravočasno dostavljena na enote vrtca. S 
posodobitvijo igralnic bodo imeli otroci ustrezne pogoje za bivanje v vrtcu. Z novimi stroji v kuhinji bo 
zagotovljena nemotena priprava hrane. 

Stanje projekta 

Projekt se neprestano izvaja po prioritetah in razpoložljivih sredstvih. 

OB139-14-0014 - IZGRADNJA VRTCA FRANKOLOVO 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izgradnjo novega vrtca Frankolovo. Novogradnja se bo direktno navezovala na obstoječo 
telovadnico. Potrebna je delna odstranitev obstoječega objekta v delu, kjer je oder. Oder bo v celoti nadomeščen z 
novogradnjo, ter etažno nadgrajen. V obstoječem objektu se uredi navezava na obstoječe komunikacije. PRITLIČJE: 
vhodni del za osebje ter mansardni del, prostori vrtca: garderoba za zaposlene, pralnica, čistila, prostor za hišnika oz. 
opremo, kotlovnica z opremo, centralna kuhinja za kompleks šole in vrtca, jedilnica za šolo, prostor za dostavo. 
Površina 825 m2. NADSTROPJE: štiri igralnice 60 m2, za vsa starostna obdobja, sanitarije skupne po dve igralnici, 
garderobe in osrednji prostor kot centralni del, dve nadkriti terasi, športna igralnica, ostali spremni prostori. Površina 
etaže cca. 840 m2, plus pokrite terase 150 m2. MANSARDA: Do mansarde se uredijo vsi dostopi, vendar se prostori 
ne finalizirajo. Površina etaže cca. 950 m2. Bruto (površine z zunanjimi zidovi, dostavo, terasami in nižjim delom 
mansarde vred) skupaj vse tri etaže 3 x cca. 990 m2 = 2970 m2. Planirana je zadolžitev na podlagi 23. člena ZFO v 
letu 2019 v višini 148.922 EUR, v letu 2020 pa v višini 113.693 EUR. ZUNANJA UREDITEV: zunanjo ureditev, 
ureditev struge, prepusta in vtočnega jaška, javno razsvetljavo ter zemeljska dela za zunanje igrišče. Projekt zunanje 
ureditve vrtca obravnava dovoz, parkirišče z manipulativnimi površinami, komunalno ureditev in vodnogospodarske 
ureditve. Izgradnja vrtca Frankolovo je nujna z vidika nemotenega izvajanja predšolske vzgoje, zmanjšanja tekočih 
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stroškov in vključitve rabe obnovljivih virov električne energije, ohranjanja okolja in zmanjšanja negativnih emisij v 
okolje ter izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v vrtcu. 

Stanje projekta 

Gradnja vrtca je v zaključni fazi. V ta projekt se je s sprejetjem rebalansa proračuna za leto 2019 vključilo planirana 
sredstva v NRP-ju OB139-19-0011 Zunanja ureditev izgradnje vrtca v Frankolovem (sklep 6. seje OS v juniju 
2019), saj je zaradi samega vodenja investicije, črpanja sredstev sofinanciranja in kreditiranja smiselno, da se vodi 
pod enim načrtom razvojnih programov. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB139-07-0056 - inv. vzdrževanje prostora in opreme šol 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v OŠ Vojnik s podružnicami POŠ Socka, POŠ Nova 
Cerkev in v OŠ Frankolovo. Osnovni šoli sami, na podlagi letnega plana v finančnem načrtu oziroma štiriletnega 
načrta, določita prioritete pri izvajanju nalog. Projekt zajema investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v OŠ 
Vojnik s podružnicami POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev in v OŠ Frankolovo. Osnovni šoli sami, na podlagi letnega 
plana v finančnem načrtu oziroma štiriletnega načrta, določita prioritete pri izvajanju nalog. Na OŠ Frankolovo je 
planirano v okviru investicijskega vzdrževanja: preurditev vhoda za učence, sanacija mansardnih prostorov, dokup 
oprme v telovadnici, dokup pohištva in računalniške opreme. Na OŠ Vojnik je planirana nabava igral, zamenjava 
žaluzij, ureditev tlakov pred učilnicami, menjava službenega vozila, menjava kotlov, beljenje preostanka fasade, 
menjava parnokonvekcijske pečice, zamenjava peči POŠ Socka, menjava strešne kritine na telovadnici in opustitev 
greznic na POŠ Nova Cerkev. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB139-19-0002 - Rekonstrukcija telovadnica Frankolovo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Pri prizidavi novega vrtca na zaledje OŠ Frankolovo je zaradi posegov v telovadnico in odstranitve strojnih napeljav 
prišlo do nujne zamenjave športnega poda. Pod je bil neprimeren za uporabo. Pod se je zamenjal s kvalitetnim 
športnim podom, uredilo se je talno ogrevanje med sistemom športnega tlaka ALU refleksna folija, parna zapora , 
toplotna izolacija in hidroizolacija. Obnovile so se prezračevalne naprave. V planu je še posodobitev določenih 
rekvizitov in opreme. Cilj projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje in zagotovitev športnih 
površin za izvajanje programov športnih društev in rekreativne dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. Trenutno je telovadnica posodobljna z novim športnim podom in prezračevalnim 
sistemom. V letu 2021 se planira še nabava manjših športnih rekvizitov. 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

OB139-21-0002 - Mreža lokalnih izobraževalnih središč za odrasle 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je pridobiti učilnico, ki bo služila za izobraževanje starejših, ranljivih skupin. Planirana je ureditev 
učilnice in nakup opreme za izobraževalno središče v prostorih KUD Vojnik. Promocija projekta MLISO, promocija 
in animacija potencialnih udeležencev v programih, ki se bodo izvajali v izobraževalnem središču, sodelovanje na 
zaključni okrogli mizi in načrtovanje dela izobraževalnega središča po operaciji. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi prijave na razpis LAS. 
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20049003 - Socialno varstvo starih 

OB139-15-0001 - Investicijska sredstva za Društvo upokojen. Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je sofinanciranje ureditve prostorov in okolice stavbe Društva upokojencev Vojnik. Občina je v letu 
2015 društvu zagotovila sredstva v višini 3.500 EUR v obliki investicijskega transfera za ureditev parkirišča, v letu 
2017 je sofinancirala ureditev sanitarij, v letu 2019 je sofinancirala sanacijo pomožnih prostorov poleg gostinskih 
prostorov v stavbi na Celjski cesti 17, kjer je sedež društva v več kot sto let starem objektu v trgu Vojnika. V letu 
2021 je predvideno sofinanciranje ureditve prostora za vadbene namene. Društvo bi tako povečalo površino 
vadbenih prsotorov in zadostili bi minimalnim in vadbenim standardom. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

404 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB139-19-0020 - investicije in inv.vzdrž.opreme (odboj.ogr., sig) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je postavitev jeklenih varnostnih odbojnih ograj na kritičnih mestih kategoriziranih javnih poti, kjer 
je velika nevarnost zdrsa vozil s cestišča, postavitev ograj na mostovih, postavitev ogledal ter opozorilnikov hitrosti 
vožnje, ki služijo za umiranje prometa, ter postavitev ostale cestne signalizacije za varnost v prometu. Cilj projekta 
je izboljšati varnost v prometu. Postavitev ograj in cestne signalizacije se izvaja na podlagi predlogov krajanov, 
krajevnih skupnosti, Sveta za preventivo v cestnem prometu in potrditve resornega odbora. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja po sklepih odbora za komunalo in Sveta za preventivo v cestnem prometu. 

OB139-19-0021 - investicijsko vzdrževanje mostov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se nanaša na investicijsko vzdrževanje mostov v občini, predvsem lesenih povoznih površin in ograj, po 
prioriteti dotrajanosti in poškodb. Izvaja se zamenjava lesenih moralov in obrobne plasti, sanirajo se manjše 
poškodbe na krilih mostov in stabilizaciji temeljev, ter zamenjava ali obnova odbojnih varnostnih ograj. Cilj 
projekta je varno odvijanje prometa na mostovih. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. Prioritete vzdrževnja se določijo glede na posledice zimske službe (leseni mostovi) in neurij 
(visoka voda). 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB139-07-0075 - Kolesarske poti in pločniki Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt državne kolesarske povezave vključuje kolesarsko povezavo Vojnik-Frankolovo-Zreče-Slovenske Konjice. 
Izdelana je idejna zasnova poti. Idejna zasnova je bila predstavljena krajanom Frankolovega. Cilj projekta je združiti 
kolesarske povezave in omogočiti občanom kar se da varno in urejeno kolesarsko pot. 

Stanje projekta 

Izdelana je idejna zasnova za kolesarsko povezavo Vojnik-Frankolovo-Zreče-Slovenske Konjice. Idejno zasnova 
izdelalo podjetje Lineal. V preteklosti je bila pridobljena različna osnovna dokumentacija za izgradnjo kolesarskih 
poti in pločnikov v Občini Vojnik. 
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OB139-11-0015 - modernizacija ceste Lemberg - Vine 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je modernizacija od odcepa ceste R2 št. 429 proti Gradu Lemberg, ki jo narekuje dotrajano cestišče 
ter potreba po posodobitvi ceste, zaradi nameravane obnove turistične dejavnosti na Gradu Lemberg. Projekt obsega 
rekonstrukcijo obravnavane ceste od odcepa pri priključku na regionalno cesto R2 do parkirišča pred graščino. Z 
obnovo cestišča in ureditvijo dostopa želimo omogočiti razvoj turistične dejavnosti in predvsem poskrbeti za varnost 
uporabnikov ceste. Obnovljeno bo 620 m cestišča v širini 3,00 m vozišča in 0,5 m bankin. Cilj projekta je 
obnovljeno cestišče v dolžini 620 m. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave, izdelana je bila projektna dokumentacija. 

OB139-14-0016 - PLOČNIK ZA PEŠCE V VOJNIKU OB GLAVNI CESTI 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Z izgradnjo pločnika in kolesarske poti želimo zagotoviti varnost pešcev in kolesarjev ob zelo prometni regionalni 
cesti v območju Prodajno servisnega centra Hotko d.o.o. Širina površine je 2,70 m, dolžina pa 60 m. Projekt zajema 
tudi izgradnjo javne razsvetljave. Projekt delno financira Direkcija za ceste RS. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi, čaka se na razlastitev zemljišča. 

OB139-17-0003 - Izgradnja pločnika s kolesar.stezo Vojnik-Arclin 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

S projektom so predvidene ureditve pločnikov, kolesarskih stez in priključkov na regionalni cesti v delu Vojnik-
Arclin. Predvidena je rekonstrukcija vozišča in dograditev dvostranske enosmerne kolesarske steze in pločnika za 
pešce po celotni trasi v naselju in dvostranske enosmerne kolesarske steze po trasi izven naselja (od km 0+920 do 
km 2-280 in od km 2+500 do km 3+550). Kolesarska steza bo potekala po desni strani ceste in sicer od 
semaforiziranega križišča do priključka lokalne ceste Pot v Lešje, ki se prilagodi poteku obstoječe ceste. 
Neposredno ob kolesarski stezi se izvede tudi pločnik. V semaforiziranem križišču za obrtno cono, preko katere se 
napaja novo zgrajeno naselje stanovanjskih hiš, se izvede prehod za pešce preko regionalne ceste. Na levi stani 
regionalne ceste se podaljšata obstoječa pločnik in kolesarska steza do priključka Arclinske ceste, ki se ustrezno 
uredi. Ob priključkih lokalnih cest na regionalno cesto se v smeri stacionaže izvede obojestranski pločnik za pešce 
do navezave na obstoječa pločnika pri prehodu za pešce v območju priključka za nakupovalno središče. Z izvedbo 
pločnika in kolesarske steze na mestu cestnega jarka je potrebno zagotoviti ustrezno odvodnjavanje ceste in 
predvidenih površin z izgradnjo meteorne kanalizacije. Z ločenim projektom se ureja tudi križišče proti Ljubečni. 
Prav tako se v naselju Vojnik rekonstruira par avtobusnih postajališč v niši med km 0+950 in km 1+95 (med 
trgovina Tuš in Mercator) in par avtobusnih postajališč pri bolnišnici Vojnik. S projektom predvidene rekonstrukcije 
je potrebno zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu in zagotoviti tekoče odvijanje prometa. V območju 
urejanja se dogradijo površine za pešce in kolesarje, ki so od vozišča ločena z betonskim robnikom. Prav tako je 
potrebno zagotoviti prehod za pešce preko regionalne ceste v območju semaforiziranega križišča. 

Stanje projekta 

Narejena je recenzija projekta in projekt za izvedbo (PZI). 

OB139-18-0004 - Izgradnja pločnika od reg. Ceste do PGD Frankolovo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Lokalna cesta Frankolovo-Socka je od odcepa z regionalne ceste zelo frekventna in ravna cesta, kjer prihaja do 
velikih hitrosti, pri tem pa do povečanja izpostavljenosti pešcev. Projekt zajema izgradnjo hodnika za pešce na 
Frankolovem, pri odcepu od regionalne ceste do gasilskega doma (na odseku LC 464051 Frankolovo-Socka), na 
desni strani gledano v smeri stacionaže, v dolžini 200 m in širini 1,20 m, z vključeno javno razsvetljavo v območju 
novogradnje. Predvidena je tudi izgradnja brvi za pešce čez vodotok Jesenica. Brv bo imela razpon 6,5 m. Cilj 
projekta je povečati varnost pešcev v prometu. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave dokumentacije. Pridobljen je projekt za izvedbo hodnika za pešce in projekt javne 
razsvetljave. 
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OB139-18-0005 - Rekonstrukcija Kašove in Petelinškove ulice 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je rekonstrukcija cest v Kašovi ulici (LK464191) v dolžini 222 m in obstoječi širini, ter Petelinškovi 
ulici (JP965081) v dolžini 160 m in obstoječi širini. Cesti sta ozki in v zelo slabem stanju, z rekonstrukcijo pa se bo 
zagotovila večja varnost vseh udeležencev v prometu. V Kašovi ulici se v območju izkopa za vodovod obnovi 
tamponski sloj in nosilni sloj do trenutne nivelete cestišča. Vozišče v celotni širini se preplasti z obrabno plastjo v 
sestavi 6+3. V Petelinškovi ulici se cestišče prav tako preplasti z obrabno asfaltno plastjo 6+3, uredi pa se tudi 
odvodnjavanje meteorne vode. Rekonstrukcija zajema poleg ureditev vozišča še zamenjavo dotrajanih komunalnih 
vodov (predvsem vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije), kar se bo financiralo iz sredstev obnovitvenih 
investicij vodovodov in kanalizacij (amortizacija). 

Stanje projekta 

Rekonstrukcija Kašove ul. je končana v letu 2020. V pridobivanju so ponudbe za izdelavo projekta za Petelinškovo 
ul. 

OB139-18-0006 - Rekonstrukcija Ceste talcev 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicije je rekonstrukcija ceste v ulici Cesta talcev (LC 464081 Vojnik-Ljubečna) v dolžini 900 m in 
obstoječe širine (širina bo prilagojena zmožnosti glede na obstoječo povezavo). Cesta je zelo prometna, poleg 
avtomobilov je veliko pešcev in kolesarjev, zato je potrebno ustrezno povečati varnost pešcev in kolesarjev. 
Rekonstrukcija zajema zamenjavo dotrajane asfaltne površine, ureditev odvodnjavanja meteorne vode in ureditev 
varnih pohodnih površin za pešce z elementi umirjanja prometa. Sočasno z rekonstrukcijo se bo gradila kanalizacija, 
kar se bo financirala iz projekta OB 139-17-0011 - izgradnja kanalizacije v Vojniku (aglomeracije). Cilj projekta je 
varno odvijanje prometa po voznih površinah in povečanje varnosti pešcev. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave, dokumentacija je v izdelavi. Pridobljena je idejna zasnova projekta (IZP). Pridobljene so 
ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije. 

OB139-18-0008 - Rekonstrukcija mostu Kaplja - Višnja vas 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izgradnjo nadomestnega mostu v smeri Kaplja-Višnja vas, ki se nahaja na cesti z oznako JP 964081, 
Višnja vas-Podgoršek in prečka reko Hudinjo. Zaradi dotrajanosti starega lesenega mostu, ki je v slabem stanju tudi 
zaradi posledic neurij, je planirana izgradnja novega AB mostu. V dolžino bo meril 15 m, v širino pa 4,5 m. 
Rekonstrukcija bo zajemala izgradnjo novih temeljev in mostne konstrukcije AB plošče, celotni leseni povozni in 
nosilni del konstrukcije pa se bo zamenjal za beton. Cilj projekta je zagotavljanje varnosti pri prečkanju reke 
Hudinje. 

Stanje projekta 

V letu 2019 je bila izvedena nujna zamenjava poškodovanih nosilnih in povoznih lesenih delov. Izdelana je 
projektna dokumentacija DGD in PZI. 

OB139-18-0009 - Rekonstrukcija mostu Jankova-Rove (1 most) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Obstoječi most, ki leži na lokalni cesti z oznako LC 646031 Ilovca-Črešnjice in poteka preko potoka Rovski potok 
je dotrajan. V dolžino meri 6,5 m, v širino pa 4,5 m. Za varno prečkanje Rovskega potoka in zagotavljanje varnosti 
v prometu je planirana rekonstrukcija mostu kot AB plošča, vpeta v kamnito-betonske opornike, AB konstrukcija z 
dvema krajnima opornikoma ter pripadajočimi štirimi betonskimi krili. Cilj projekta je zagotoviti varnost pri 
prečkanju potoka Rovščica in nemoteno odvijanje prometa čez most. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja soglasij. 

OB139-19-0003 - Rekonstrukcija Keršove ulice (od ZD do semaforja) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je rekonstrukcija obstoječe Keršove ulice od križišča pri zdravstvenem domu do semaforiziranega 
križišča pri pokopališču, v skupni dolžini 480 m. Rekonstrukcija se bo izvedla zaradi dotrajanosti asfaltne površine, 
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ki se bo obnovila v sistemu 6+3, zamenjali se bodo poškodovani robniki, uredilo se bo tudi odvodnjavanje ceste z 
zamenjavo meteornih kanalizacijskih cevi. Na določenih delih je planirana razširitev ceste, predvsem od Keršove 
ulice 10 do križišča s Preložnikovo ulico. Sočasno se bo izvajala zamenjava vodovodnih cevi, kar se bo financiralo 
iz sredstev amortizacije skupaj z javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija JP, d.o.o. V planu je izdelava krožišča na 
delu uvoza v Petelinškovo, Murnovo ulico, parking pod cerkvijo Sv. Jerneja in Keršovo ul. Cilj projekta je tekoče in 
varnejše odvijanje prometa. 

Stanje projekta 

Rekonstrukcija Keršove ul. I.faza je končana. Pridobivajo se ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije za II.fazo s 
krožiščem ter rekonstrukcijo ulice Stanka Kvedra. 

OB139-19-0022 - načrti in študije - ceste, pločniki 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je priprava projektov in dokumentacije za investicijske izvedbe cest, križišč in pločnikov, s katerimi 
bi se lahko prijavili tudi na razpise za sofinanciranje ali bi s tem dosegli izvajanje del na regionalnih cestah, katere 
naloge sicer izvaja Direkcija za ceste sama ali skupaj z občino. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. V letih 2020-2021 je v načrtu pridobitev projektov za izvedbo (PZI) za naslednje projekte: zasnova 
za pločnik od pokopališča Vojnik do Gmajne, ureditev ceste oz. prometnega režima na Cesti talcev, projekt sanacije 
Petelinškove ulice, projekt ureditve pločnika OŠ Vojnik do MIK blokov. 

OB139-19-0023 - Asfaltiranje cest v letih 2020-2021 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Makadamska vozišča so, še posebej na strmejših delih, izpostavljena vremenskim vplivom, se hitro uničijo, ter 
potrebujejo stalno vzdrževanje. Namen projekta je modernizacija obstoječih makadamskih vozišč z asfaltno 
prevleko, zaradi znižanja stroškov vzdrževanja vozne konstrukcije in varnejšega odvijanja prometa. Asfaltiranje 
poteka po seznamu, ki ga vsako leto pripravijo na Krajevnih skupnostih. Seznam pripravijo na podlagi vlog krajanov 
za asfaltiranje cest, ki so izpostavljene hitremu uničenju. Cesta se lahko asfaltira ko je odmerjena in so urejena 
pravna razmerja (cesta mora biti prenešena na Občino Vojnik), cesta pa mora biti tudi kategorizirana in voditi do 
vsaj štirih stanovanjskih objektov. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja po prednostnem seznamu krajevnih skupnosti. 

OB139-19-0024 - izgradnja pločnika Vojnik-Gmajna 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Lokalna cesta Vojnik-cesta v Šmartno do Gmajne je bila v letu 2019 obnovljena z novo asfaltno podlago. Je zelo 
frekventna in posledično nevarna za pešce. Projekt zajema izgradnjo enostranskega hodnika za pešce v dolžini cca. 
750 m in širine cca. 1,5 m. Gre za novogradnjo enostranskega hodnika za pešce ob lokalni cesti LC 032013 Vojnik-
cesta v Šmartno do Gmajne, od mostu čez Hudinjo do križišča z javno potjo JP 964901 (Pozjak-kmetija Gobec). Ob 
hodniku za pešce bo tudi nova javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija za odvodnjavanje ceste in hodnika za pešce 
bo sprojektirana v hodnik za pešce. Izvedba bo potekala v dveh fazah. Prva faza od mostu do krajevne table Gmajna, 
druga faza pa od krajevne table Gmajna do križišča javne poti JP 964901. Izvedba druge faze je odvisna od začetka 
izgradnje fekalne kanalizacije Gmajna. Cilj projekta je pešcem zagotoviti ustrezno varnost v prometu. 

Stanje projekta 

Prva faza je v postopku izgradnje. Za drugo fazo se ureja projektna dokumentacija PZI. 

OB139-19-0025 - izgradnja pločnika OŠ Vojnik-blok MIK 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Na Prušnikovi ulici od OŠ Vojnik do MIK-ovega bloka je velika frekvenca prometa. Na delu ceste, ki je v 
neposredni bližini šole in vrtca, pločnik še ni urejen. Cesto uporabljajo tako osnovnošolski otroci, kot tudi otroci iz 
bližnjega vrtca. Projekt zajema izgradnjo pločnika ob LK 464181 Prušnikova ulica od OŠ Vojnik do MIK-ovega 
bloka v dolžini 75 m in širine 1,23 m. V pločnik se bo vključila ureditev odvodnjavanja meteorne vode, ki bo 
potekala v pločniku. Cilj projekta je ureditev varne poti za pešce, ki služi tudi kot šolska pot in sprehajalna pot vrtca. 
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Stanje projekta 

Izdelana je Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP). 

OB139-19-0027 - sanacija mostu Male Dole (pri Pezdevšek) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena je izvedba vzdrževalnih del v javno korist z zamenjavo dotrajanega armirano betonskega (AB) mostu, ki 
leži na javni poti z oznako JP 965731 in poteka preko potoka Rovski potok (pri Pezdevšek). V dolžino bo meril 6,5 
m, v širino pa 4,5 m, AB prekladna plošča. Za varno prečkanje Rovskega potoka in zagotavljanje varnosti v prometu 
je planirana rekonstrukcija mostu kot AB plošča, vpeta v kamnito-betonske opornike, AB konstrukcija z dvema 
krajnima opornikoma ter pripadajočimi štirimi betonskimi krili. Kamnitobetonski (KB) oporniki ojačani z 
armaturnimi mrežami,KB mostna krila dolžine 4m, KB zavarovanje brežin v območju mostu, nov KB talni prag in 
začasna premostitev z obvozno cesto. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja projektnih pogojev Direkcije RS za vode in izdelave PZI dokumentacije. 

OB139-19-0029 - rekonstruk.LC Socka (cesti proti Dobrni in Frank.) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je rekonstrukcija dveh lokalnih cest: lokalne ceste z oznako LC 464121 Socka-Čreškova-Vrba 
(meja) in lokalne ceste z oznako LC 464051 Frankolovo-Socka. Rekonstrukcija se bo izvedla zaradi preozkega 
vozišča, saj sta odseka zelo obremenjena s tovornimi in osebnimi vozili, obe cesti pa sta povezovalni cesti do 
Dobrne in Frankolovega. Za prvi odsek v dolžini cca. 680 m, ki poteka od križišča R3 do križišča za Čreškovo je 
planirana razširitev ceste iz 3 m na 4,2 m. Na območju bankin se bo zamenjal tamponski material (tampon II. 30 cm 
kvalitete TD 63 in tampon I. 20 cm kvalitete TD 32), bankine pa se bodo na obeh straneh cestišča razširile za 0,60 m 
z asfaltno prevleko v sistemu 6+3. Drugi odsek zajema rekonstrukcijo cestišča, ki bo potekala od križišča R3 do 
Delčnjak v dolžini 1.440 m in širini 4,2 m. Zamenjal se bo tamponski material na območju bankin, ki se bodo prav 
tako razširile na obeh straneh cestišča za 0,60 m z asfaltno prevleko v sistemu 6+3. Cilj projekta je tekoče odvijanje 
prometa, ter zagotovitev večje prometne varnosti s širšo vozno površino. 

Stanje projekta 

Projekt je v stanju izdelave popisov. 

OB139-19-0042 - Državna kolesarska pot Celje-Vojnik-Dobrna 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Kolesarska povezava se v Občini Vojnik navezuje na kolesarsko pot Celje-Vojnik in sicer v Škofji vasi za gostiščem 
Medved kjer se v Občini Vojnik nadaljuje v Arclinu pri reki Hudinji in poteka do Vojnika po obstoječih 
makadamskih (poljskih) in delno asfaltnih poteh. V drugem delu vodi povezava proti SZ po dolini reke Hudinje in 
Dobrnice mimo Višnje vasi (Grad Tabor), čez naselje Kaplja do krožnega križišča ob regionalni cesti Višnja vas 
Nova Cerkev in v nadaljevanju poteka po obstoječih in novih makadamskih in asfaltnih poteh ob reki Dobrnica vse 
do Lemberga in v nadaljevanju do meje Občine Dobrna. Projekt združen v naziv regijskega projekta Savinjske 
regije: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna za zagotavljanje dnevne in trajnostne 
mobilnosti s partnerji v projektu MO Celje, Občina Vojnik in Občina Dobrna in nosilcem projekta Direkcija RS za 
infrastrukturo smo prijavili na poziv za sofinanciranje projekta iz naslova Dogovora za razvoj regij, prednostna 
naložba: spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje 
trajnostne mobilnosti v skupno ocenjeni vrednosti 5.214.388,00 EUR od tega višina zaprošenih sredstev 
3.340.180,00 EUR. Cilj projekta je omogočiti varno in urejeno kolesarsko pot. 

Stanje projekta 

Zaključena faza projektiranja PZI, občine so v fazi pridobivanja služnostnih pogodb za izgradnjo. 

OB139-20-0007 - sanacija mostu LC Male Dole-Rove-Črešnjice 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Obstoječi leseni most, ki leži na lokalni cesti z oznako LC 646031 Ilovca-Črešnjice in poteka preko potoka Rovski 
potok je dotrajan. V dolžino meri 5 m, v širino pa 4,5 m. Za varno prečkanje Rovskega potoka in zagotavljanje 
varnosti v prometu je planirana rekonstrukcija mostu kot AB plošča, vpeta v kamnito-betonske opornike, AB 
konstrukcija z dvema krajnima opornikoma ter pripadajočimi štirimi betonskimi krili. 
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Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja projektnih pogojev Direkcije RS za vode. 

OB139-20-0008 - izgradnja pločnika v NOVI CERKVI-GMAJNER 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izgradnjo hodnika za pešce v smeri trg Nova Cerkev proti šoli ob javni poti na desni strani ceste, kjer 
se navezuje na obstoječ pločnik. Predviden je hodnik širine 1,20m ter dolžine 80m. Hodnik za pešce bo v cestišču 
dvignjen za 12cm - obrobljen s cestnimi robniki. Poleg izgradnje hodnika za pešce je predvidena tudi rekonstrukcija 
JP na obravnavanem odseku. Rekonstrukcija JP bo potekala v širini 4,8m. Ob hodniku za pešce je predvidena 
ureditev javne razsvetljave. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja projekta za izvedbo (PZI dokumentacije). Narejena je idejna zasnova. 

OB139-21-0006 - sanacija mostu Senegaški mlin v Socki 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je rekonstrukcija lesenega mostu čez reko Hudinjo, na cesti z oznako JP 964291 Selce-Založnik-
Potočnik. Obstoječi most se mora zaradi dotrajanosti nadomestiti z novim, ki bo s povečanjem prečnega prereza 
omogočal večjo prometno varnost in pretočnost prometa pri prečkanju reke Hudinje. Most je planiran kot AB 
plošča, vpeta v kamnito-betonske opornike, AB konstrukcija z dvema krajnima opornikoma, ter pripadajočimi 
štirimi kamnito-betonskimi krili. Most bo v dolžino mostne plošče meril 8,40 m, v širino pa 4,5 m. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja ponudb za izdelavo dokumentacije. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB139-18-0010 - Avtobusna postaja Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema postavitev hišice na avtobusni postaji v Vojniku pod cerkvijo Sv. Jerneja. Navedeno postajališče je 
med najbolj obremenjenimi s potniki, zato je nujno potrebna zaščita pred vremenskimi vplivi. Specifika avtobusne 
postaje je, lokacija na vozišču, zato je potrebno poiskati ustrezno rešitev glede horizontalne in vertikalne 
signalizacije, kot tudi pokritega dela avtobusnega postajališča. Izdelala se bo krajinska nadstrešnica, primerna za 
postavitev v krajnskem in vaškem okolju dimenzije 3,06x1,67x2,58m, ki bo sestavljena iz dveh modulov (trije 
stebri). Nosilni stebri bodo obloženi z masivnim lesom, modularni sistem gradnje, v celoti montažna konstrukcija, 
kritina iz trdne in na vremenske vplive odporne umetne mase (UVstabilna), stene bodo iz kakovostnega kaljenega in 
brušenega varnostnega stekla. Vroče pocinkana konstrukcija nadstrešnice. Nadstrešnica še vsebuje sedežno klop, 
opozorilne napise in nalepke. Nadstrešnica vsebuje jekleno sidrno armaturo (za pasovni temelj in tablo z imenom 
postajališča, vitrino za vozni red, koš za smeti...Cilj projekta je varnejše in udobnejše čakanje potnikov na prevoze 
(avtobusnih linij) in varovanje ljudi pred različnimi vremenskimi stanji. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave-pridobivanja ponudb. 

OB139-21-0010 - Ureditev avtobusnih postajališč v Razdelju 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V kraju Razdelj ob državni cesti R3-693 Nova Cerkev - Socka - Vitanje je obstoječe avtobusno postajališče, ki ga 
želimo ohraniti in dograditi s pločnikom, na drugi strani pa želimo zgraditi novo avtobusno postajališče na vozišču 
državne ceste R3 -693/2302 (Nova Cerkev - Socka Vitanje), ter potrebno javno razsvetljavo. Obstoječa regionalna 
cesta poteka od smeri Nove Cerkve v smeri Vitanja, skozi naselje Razdelj. Z obeh strani ceste je pozidava ter 
obstaja več cestnih priključkov. Cesta je do odseka obnovljena, v letošnjem letu pa je na tem odseku predvidena 
izgradnja kanalizacije, obnova vodovoda in rekonstrukcija cestišča do naselja Nova Cerkev. Hkrati z obnovo ceste 
in izgradnjo novega avtobusnega postajališča želimo urediti predvsem varnejši prostor za pešce. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja idejne zasnove. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

OB139-19-0026 - izgradnja javne razsvetljave 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je izgradnja javne razsvetljave po krajih v občini. Obstoječa javna razsvetljava se dopolnjuje na 
predlog krajevnih skupnosti, kar potrdi Odbor za komunalo. Izvaja se po prioriteti nujne postavitve javne 
razsvetljave zaradi večje frekvence gibanja občanov in otrok na določenem območju v strnjenem naselju. Cilj 
projekta je varnejše gibanje občanov. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku, pridobivajo se informacije o potrebah za postavitev javne razsvetljave. V letu 2021 je predvidena 
rekonstrukcija oz. novogradnja javne razsvetljave na Frankolovem (proti vežici in proti Stražici-stojna mesta že 
pripravljena) in posodobitev razsvetljave cerkev na Frankolovem. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB139-19-0031 - obnovitvene investicije v odlagališča 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva amortizacije oz. najemnine, ki se obračuna v višini amortizacije do javnega podjetja Simbio, se namenijo 
za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za staro infrastrukturo (odlagališče) ter za regionalni center za ravnanje z 
odpadki v Celju (RCERO). Cilj projekta je skrb za okolje z omogočanjem nemotenega obratovanja odlagališča in 
regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Celju. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB139-07-0020 - izgradnja kanalizacije-izven urejenih območij 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je izgradnja krajšega odseka kanalizacije, po navadi vezane na plačan komunalni prispevek ali 
služnostne pogodbe. Cilj projekta je na kanalizacijsko omrežje priključiti čim več občanov. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku oz. se izvaja glede na plačan komunalni prispevek ali služnostne pogodbe. 

OB139-14-0005 - Fekalna kanalizacija Nova Cerkev-Razdelj (faza 1) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V naselju Razdelj, Polže in severni del Nove Cerkve nimajo urejenega zbiranja in odvajanja odpadnih vod, zato je 
potrebno zgraditi novo kanalizacijsko omrežje. Izdelala se je projektna dokumentacija v skupni dolžini 3.483 m na 
katero se bo lahko priključilo cca. 40 gospodinjstev. Ker celoten projekt naenkrat ni možno financirati se bo izvajal 
po posameznih fazah. V letu 2020 se bo zgradila faza 1.1, ki poteka od Ostrija, preko Polž do Razdelja (v dolžini 
cca. 780m). Faza 1.2 je del kanalizacije, ki poteka po državni cesti (cca. 360m), katero je smiselno izvesti v letu 
2021, če se bo izvajala obnova vodovoda od Razdelja do NC ter tudi rekonstrukcija državne ceste. 

Stanje projekta 

Pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-486/2014-4 (13103) z dne 2.9.2014, odločba o podaljšanju št. 351-
467/2016-2 (13103) z dne 2.9.2016, odločba o podaljšanju št. 351-463/2017-2 (13103) z dne 25.9.2017. Sklenjena 
je pogodba z VOC Celje d.d. za fazo 1.1, začetek izgradnje november 2020. Za fazo 1.2 se pripravlja razpis za 
sočasno obnovo vodovoda in rekonstrukcijo celotne državne ceste (Razdelj-Nova Cerkev), s kupaj z DRSI. 

OB139-14-0012 - Sekundarna kanalizacija Frankolovo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je zgradnja kanalizacije na območju Frankolovega.Projekt zajema sekundarno fekalno kanalizacijo 
območja Frankolovo opredeljen v projektu št. 64/11 PGD izdelan septembra 2017. Predmetna kanalizacija za 
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območje Frankolovega je razdeljena na 9 posameznih faz. Vsaka faza pomeni zaključeno celoto, ki bo priključena 
na obstoječ zbirni fekalni kanal 1.0 (zgrajen v letu 2008 skupaj z ČN). Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo 
samo fekalne in tehnološke odplake, vse pa vodijo na lokalno ČN Frankolovo. Predvideni so naslednji fekalni 
kanali: I. FAZA (144.567,60€) Fekalni kanal 2.0, L=436,97m Fekalni kanal 2.1, L=18,22m II. FAZA (80.547,20€) 
Fekalni kanal 1.10, L=251,71m III. FAZA (99.054,60€) Fekalni kanal 1.8, L=260,67m IV. FAZA (101.919,80€) 
Fekalni kanal 1.6, L=268,21m V. FAZA (171.008,40€) Fekalni kanal 1.7, L=360,47m Fekalni kanal 1.7.1, L=340m 
Fekalni kanal 1.7.2, L=69,70m VI. FAZA (179.702,40€) Fekalni kanal 1.5, L=561,57m VII. FAZA (264.983,20€) 
Fekalni kanal 1.3, L=621,56m Fekalni kanal 1.3.1, L=89,97m VIII. FAZA (133.491,60€) Fekalni kanal 1.2, 
L=370,81m IX. FAZA (140.029,20€) Fekalni kanal 2.4, L=388,97m V letu 2021 smo naročili projektno 
dokumentacijo za izgradnjo fekalnega kanala Frankolovo-smer Stražica oz. podaljšanje že obstoječega kanala F 1.7 
v dolžini cca 250m. 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za celoten projekt št. 351-387/2017-5 (13107) z dne 14.9.2017. Za fazo II. in III. 
je pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-1064/2018-2 (13107) z dne 14.12.2018. Za IV. in V. fazo je pridobljeno 
uporabno dovoljenje št. 351-704/2019-2 (13107) z dne 7.8.2019. Zgraditi je potrebno še pet faz. V 2021 smo 
naročili projektno dokumentacijo za podaljšanje kanal F1.7 proti Stražici za kar bomo pridobili gradbeno dovoljenje 
in izvedli izgradnjo. 

OB139-16-0006 - Izgradnja kanalizacije Lešje (nad jezerom) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je izgradnja kanalizacije na območju Lešja. Vas Lešje, ki gravitira na Šmartinsko jezero, nima 
urejenega zbiranja in odvajanja odpadnih vod, zato je potrebno zgraditi novo kanalizacijsko omrežje. Po izgradnji 
kanalizacijskega sistema, se bo fekalna odpadna voda iz tega območja odvajala na že zgrajeni kanalizacijski sistem 
okoli Šmartinskega jezera, ki je priključen na kanalizacijski sistem Celje. Zgradilo se bo 521,61m kanalizacije na 
katero se bo lahko priključilo cca. 12 gospodinjstev. 

Stanje projekta 

Izdelan je projekt PGD, po katerem ni bilo možno pridobiti vseh služnosti. Po pridobitvi vseh služnosti in uskladitvi 
trase bo potrebno še naročiti spremembo projekta. 

OB139-17-0004 - Izgradnja kanalizacije Ivenca 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet izgradnje je fekalna kanalizacija na območju Višnje vasi in Ivence. Na tem območju še ni urejene in 
zgrajene javne kanalizacije zato se je izdelal projekt, pridobljeno bo tudi gradbeno dovoljenje. Novo kanalizacijsko 
omrežje se bo priključilo na že obstoječe, ki je že povezano z čistilno napravo Škofja vas. Dolžina trase kanalizacije 
je 3174 m na katero se bo lahko priključilo cca. 50 gospodinjstev. Cilj projekta je izgradnja kanalizacije Ivenca. 

Stanje projekta 

Gradbeno dovoljenje je vbilo pridobljeno v juliju 2020. 

OB139-17-0011 - Izgradnja kanalizacije v Vojniku (aglomeracije) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema štiri sklope izgradnje kanalizacije v Vojniku: 1. Arclin pri Elektro Vojnik: Kanalizacija Arclin pri 
Elektro Vojnik - projektirana kanalizacija je predvidena v dolžini 192,83 m v delu naselja Arclin z namenom, da se 
objekte na tem območju priključi na obstoječ kanalizacijski vod in čistilno napravo Škofja vas. Projekt je v 
pridobivanju služnosti, predvideva se gradbeno dovoljenje v letu 2017. 2. Kanalizacija aglomeracije Vojnik - znotraj 
aglomeracije Vojnik (slednja zajema naselje Vojnik in dela naselja Arclin) nekateri objekti dela naselja še niso 
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. V Vojniku so tako z javno kanalizacijo delno še nepokrite ulice: Cesta 
v Tomaž, Pot na Dobrotin, Cesta talcev v Arclinu hišne številke 65, 67, 68,70 71 ter hišne številke 22, 62 in 63. 
Predvideni kanali se bodo priključili na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Trasa bo v večini potekala po javnih 
površinah, le izjemoma tam, kjer to ni možno po privatnih parcelah. 3. Odvodnjavanje odpadnih in meteornih vod 
Vojnika - desni breg fekalni kanal ob reki Hudinji: - s predmetno dokumentacijo se prikazuje manjkajoča 
kanalizacija za zahodni del Vojnika in sicer za del naselja na desnem bregu Hudinje, ki gravitira na Cesto ob Hudinji 
od št.: 14 do hišne številke 10A. Del kanalizacije od mostu za hišne številke 1 do 6, Cesta ob Hudinji ima že 
kanalizacijo, ki je bila izgrajena v prejšnjih fazah. 4. Komunalna oprema na območju OPPN Žgajner - območje 
predvidene ureditve leži na pobočju, nagnjenem proti jugu, na severni strani Vojnika, vzhodno od Cerkve Marije 
sedem žalosti in je dostopno po obstoječi lokalni cesti na severozahodni strani. Območje v naravi v večini ni 
pozidano. Fekalni in meteorni kanal potekata vzporedno in sicer delno v trasah cest, večji del meteorne in fekalne 
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kanalizacije bo potekal (v končni fazi) v zemljini (izven utrjenih površin), od severa proti jugu, kjer se kanala 
priključita na obstoječi kanalizaciji. 

Stanje projekta 

Za projekt 1. Arclin pri Elektro Vojnik je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. št. 351-143/2019-2 (13102) z dne 
20.2.2019. Za projekt 2. Kanalizacija aglomeracije Vojnik - znotraj aglomeracije Vojnik (slednja zajema naselje 
Vojnik in del naselja Arclin) je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-175/2019-2 (13102) z dne 6.3.2019. Z 
izvajalcem del, VOC Celje, je podpisana pogodba. Izvedba je predvidena v letih 2021 in 2022. 

OB139-17-0014 - Izgradnja kanalizacije v Višnji vasi 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet projekta je izgradnja fekalne kanalizacije na območju Višnje vasi (proti Novi Cerkvi). Odpadne vode se 
preko pretočnih greznic odvajajo v jarke ali preko ponikovalnice v podtalje. Na desnem bregu (gledano v smeri proti 
Novi Cerkvi) je na enem delu že obstoječa mešana kanalizacija, ki se bo uporabila za meteorno kanalizacijo. V 
izdelavi je DGD dokumentacija za 1.230 m kanalizacije s črpališčem, ki se navezuje na ČN Nova Cerkev. Na 
fekalno kanalizacijo se bo priključilo cca. 30 gospodinjstev. 

Stanje projekta 

Pridobivanje služnosti, usklajevanje trase, v izdelavi je DGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) 
dokumentacija. 

OB139-19-0032 - načrti in študije - kanalizacije, čist.naprave 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je zagotoviti projekte in študije za izgradnjo kanalizacije v občini. Planira se izdelava projektne 
dokumentacije za manjše odseke, ki smiselno povezujejo kanale na že obstoječo javno kanalizacijo (npr. 
Frankolovo-Stražica). 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB139-19-0033 - obnovitvene investicije v kanalizacije in ČN 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju in obnovi kanalizacijske infrastrukture in čistilnih naprav, ki jih je 
občina dala v najem komunalnemu podjetju Vodovod-kanalizacija JP, d.o.o., Celje. Vzdrževanje se financira iz 
najemnine do javnega komunalnega podjetja, ki je enaka višini letne amortizacije. Cilj projekta je nenehna skrb za 
okolje z vzdrževanjem kanalizacijske infrastrukture in čiščenjem odpadnih fekalnih voda. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja in poteka po planu vzdrževanja in obnove komunalnih vodov s strani javnega 
komunalnega podjetja Vodovod-kanalizacija JP, d.o.o., V letu 2021 bodo investicijska vzdrževanja zajemala 
naslednje vodovode: obnova vodovoda v Parmovi ulici, obnova vaškega vodovoda Čreškova in prenos lastništva na 
občino, obnova vodovoda Ilovca in povezava na Globoče, obnova starega vodovoda od Vojnika proti Škofji vasi, 
obnova starega vodovoda od Razdelja do Nove Cerkve, obnova tehnološke opreme v vodarni Gojka, izboljšanje 
tlačnih razmer v območju vodohrana Konjsko (projektiranje), obnova vodovoda v cesti Talcev (projektiranje) 
,obnova cevovodov na vodovodnem sistemu Kapelca, nadomestni vodohran Bezenškovo Bukovje, (projektiranje) 
obnova tehnološke opreme in elektro instalacij vodarne Gojka, obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje na 
Frankolovem, obnova tehnološke opreme vodarne Vitanje in druge manjše obnove. 

OB139-19-0039 - Fekalna kanalizacija Pot v Lešje (območje Gmajna) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije na območju Vojnika (naselje Gmajna). Na območju Vojnika (naselje Gmajna) 
je projektirana fekalna kanalizacija v dolžini 1400 m, na katero se bo lahko priključilo cca. 30 gospodinjstev. Projekt 
se nadaljuje od že zgrajene kanalizacije (v sklopu 6. javnega poziva v letu 2014) in po novi uredbi že spada v 
aglomeracijo nad 2.000 PE. V primeru možnosti se bo ta del kanalizacije priključil projektu EU. (izgradnja 
kanalizacije nad 2.000 PE) . 
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Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje št. 351-677/2012-4 (0358) z dne 4.10.2012 in delno uporabno dovoljenje št. 351-
603/2014-7 (13102) z dne 28.10.2014. 

OB139-19-0040 - Fekalna kanalizacija Pot v Lešje (Konjsko) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je izgradnja kanalizacije na območju Konjskega. Na območju Vojnika (naselje Konjsko) je 
projektirana fekalna kanalizacija v dolžini cca. 1.686 m, na katero se bo lahko priključilo cca. 35 gospodinjstev. 
Pred izgradnjo kanalizacije na območju Konjskega je potrebno najprej zgraditi kanalizacijo na območju Gmajne 
zaradi povezave na ČN Škofja vas. 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje št. 351-677/2012-4 (0358) z dne 4.10.2012 in delno uporabno dovoljenje št. 351-
603/2014-7 (13102) z dne 28.10.2014 . 

OB139-20-0004 - izgr.kanalizacije LC Lešje (od meje obč. do Kovač) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet izgradnje je fekalna kanalizacija na območju naselja Lešje. Na tem območju še ni urejene in zgrajene javne 
kanalizacije zato se bo izdelal projekt in pridobilo gradbeno dovoljenje. Novo kanalizacijsko omrežje se bo 
priključilo na že obstoječe, ki je že povezano z čistilno napravo Celje. Dolžina trase kanalizacije je cca. 230 m na 
katero se bo lahko priključilo cca. 8 gospodinjstev. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. 

OB139-20-0006 - Fekalna kanalizacija Nova Cerkev-Razdelj (faza 2) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V naselju Razdelj, Polže in severni del Nove Cerkve nimajo urejenega zbiranja in odvajanja odpadnih vod, zato je 
potrebno zgraditi novo kanalizacijsko omrežje. Izdelala se je projektna dokumentacija v skupni dolžini 3.483 m na 
katero se bo lahko priključilo cca. 40 gospodinjstev. Ker celoten projekt naenkrat ni možno financirati se bo izvajal 
po posameznih fazah. V letu 2020 in 2021 se bo zgradila faza 1 (razdeljena na fazo 1.1 in fazo 1.2). V letu 2022 in 
kasneje se bodo gradile faza 2, 3, 4. Faza 2 zajema naselje Razdelj v skupni dolžini 853,18 m. Faza 3 zajema naselje 
Polže v skupni dolžini 678,07m skupaj z črpališčem. Faza 4 zajema drugi del naselja Polže, čez most v Razdelju, 
mimo kmetije Goričan v skupni dolžini 625,29m. 

Stanje projekta 

Pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-486/2014-4 (13103) z dne 2.9.2014, odločba o podaljšanju št. 351-
467/2016-2 (13103) z dne 2.9.2016, odločba o podaljšanju št. 351-463/2017-2 (13103) z dne 25.9.2017. Izgradnja 
faza 1 v letu 2020 in 2021 pod NRP OB139-14-0005. 

OB139-21-0005 - izgradnja kanalizacije Dol pod Gojko 2.del 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je izgradnja kanalizacije na območju dela naselja Gojka na Frankolovem. Na tem območju še ni 
urejene in zgrajene javne kanalizacije, zato se je izdelal projekt. Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju. Novo 
kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že obstoječe, ki je že povezano z čistilno napravo Frankolovo. Dolžina 
trase kanalizacije je 320 m na katero se bodo lahko priključilo 5 gospodinjstev. 

Stanje projekta 

V letu 2021 je naročena izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje služnosti za gradbeno dovoljenje. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB139-07-0030 - izgradnja vodovodov-izven urejenih območij 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se nanaša na izgradnjo vodovodov na območjih brez javnega vodovoda v primeru plačila komunalnega 
prispevka ali služnostne pogodbe. Cilj projekta je oskrba s pitno vodo. 
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Stanje projekta 

Projekt se izvaja glede na plačilo komunalnega prispevka. 

OB139-14-0008 - IZGRADNJA VODOVODA HRASTNIK 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vodovod bo služil za oskrbo s pitno vodo v naselju Hrastnik. Naselje Hrastnik (meja z Občino Šentjur) nima 
zagotovljene oskrbe s pitno vodo. Pred leti je bila že izdelana projektna dokumentacija, vendar zaradi nepridobitve 
služnosti ni bil realiziran. Trenutno so pridobljene vse služnosti, potrebno je še uskladiti s projektantom. Vodovod v 
dolžini cca. 1400 m bo oskrboval cca. 7 gospodinjstev in nekaj vikendov. Cilj projekta je izgradnja vodovoda v 
naselju Hrastnik (meja Občine Šentjur) in izboljšanje vodovodne oskrbe. 

Stanje projekta 

Gradbeno dovoljenje je pridobljeno: št.351-311/2020-4 (13105) z dne 13.5.2020. V mesecu decembru 2020 se je 
pričela izgradnja vodovoda. 

OB139-17-0012 - Izgradnja vodovodnega sistema v Trnovljah 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je izgradnja vodovoda v naselju Trnovlje pri Socki. Trnovlje pri Socki v Občini Vojnik je naselje ki 
ima 50 stanovanjskih hiš, ki nimajo možnosti priključitve na javni vodovod. Izdelala se je najprej idejna zasnova v 
kateri je opredeljena 1. in 2. faza izgradnje vodovoda v skupni dolžini 2.983 m. Za fazo 1. se je izdelala DGD in PZI 
dokumentacija v skupni dolžini 1577 m, pridobljene so tudi vse služnosti in urejene kupoprodajne pogodbe. 

Stanje projekta 

Gradbeno dovoljenje je pridobljeno: št. 351-840/2019-2 (13102) z dne 16.1.2020. Projekt je od oktobra 2020 v fazi 
izgradnje. 

OB139-19-0034 - načrti in študije - vodovodi 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se nanaša na pridobivanje dokumentacije za izgradnjo vodovodov oz. vodovodnega sistema v občini. V letu 
2020 se predvideva projektna dokumentacija za nadaljevanje vodovoda Beli Potok v Lindek, vodovod Lemberg 
(širitev), študija rešitev meteornih voda na območju Vojnika, obnova vodovoda Vojnik-Škofja vas, obnova 
vodovoda Keršova ulica, rešitev vodovoda na Konjskem. Namen projekta je zagotoviti projekte in študije za 
izgradnjo vodovodov v občini. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB139-19-0035 - obnovitvene investicije v vodovode 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je namenjen za investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture, ki jo je občina dala v najem 
komunalnemu podjetju Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Celje. Vzdrževanje se financira iz najemnine do javnega 
komunalnega podjetja, ki je enaka višini letne amortizacije. Cilj projekta je ustrezna oskrba s pitno vodo in 
nemotena dobava pitne vode. V letu 2021 bodo investicijska vzdrževanja zajemala naslednje vodovode: obnova 
vodovoda v Parmovi ulici, obnova vaškega vodovoda Čreškova in prenos lastništva na občino, obnova vodovoda 
Ilovca in povezava na Globoče, obnova starega vodovoda od Vojnika proti Škofji vasi, obnova starega vodovoda od 
Razdelja do Nove Cerkve, obnova tehnološke opreme v vodarni Gojka, izboljšanje tlačnih razmer v območju 
vodohrana Konjsko (projektiranje), obnova vodovoda v cesti Talcev (projektiranje) ,obnova cevovodov na 
vodovodnem sistemu Kapelca, nadomestni vodohran Bezenškovo Bukovje, (projektiranje) obnova tehnološke 
opreme in elektro instalacij vodarne Gojka, obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje na Frankolovem, 
obnova tehnološke opreme vodarne Vitanje in druge manjše obnove. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja po planu investicijskega vzdrževanja javnega komunalnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o., 
Celje, ki se usklajuje z občino. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB139-07-0062 - pokopališče in mrliška vežica Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V letih 2016-2018 je bila mrliška vežica v Vojniku obnovljena. Obstoječi objekt je bil stilno dograjen, dodana je bila 
zaščita z novo nadstrešnico, objekt je bil minimalno toplotno izoliran, sanirana je bila streha, zamenjane so bile talne 
obloge, obnovljene notranje stene (slikopleskarska dela) in menjane talne ploščice pred vežico. V letu 2018 je bil 
urejen prostor za raztros pepela, v letu 2019 pa izvedena ureditev parkirišča. Projekt v letih 2020-2021 zajema 
ureditev in vzdrževanje travnatih površin in okolice vežice, ureditev temeljev okoli nove vežice, ureditev e-katastra 
pokojnikov. Cilj projekta je ureditev izgleda in vzdrževanje objekta in pokopališča. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB139-12-0003 - pokopališče in vežica v Frankolovem in Črešnjicah 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je tekoče ter investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na Frankolovem in v 
Črešnjicah, kot je vzdrževanje pohodnih plošč, odvodnjavanja, vzdrževanje ometov in pleskanje. V letu 2018 so bila 
urejena harmoni vrata pri vetrolovu v mrliški vežici na Frankolovem, ter razširitev pokopališča oz. priprava žarnih 
grobov na Frankolovem. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. V letu 2020 se je izvedlo urejanje poti na pokopališču na Frankolovem. V letu 2021 se planira 
nadaljnje urejanje poti na pokopališču na Frankolovem, s popisom novih potreb, pa se je ugotovilo, da je dotrajana 
streha na vežici in da bo v letu 2022 potrebna zamenjava. 

OB139-13-0003 - pokopališče in mrliška vežica Nova Cerkev 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je tekoče ter investicijsko vzdrževanje pokopališča (vzdrževanje pohodnih plošč, odvodnjavanja) in 
mrliške vežice (vzdrževanje ometa, pleskanje) v Novi Cerkvi, kar se financira iz prihodka koncesijske dajatve. V 
letih 2020 in 2021 je planirano popravilo ometa na obzidju pokopališča in položitev elektro kabla nasproti vežice ob 
obzidju za potrebe javne razsvetljave. Cilj projekta je sanacija obzidja in preprečevanje nadaljnje škode, ter priprava 
za razsvetljavo. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku, v pripravi so popisi novih potreb. V letu 2020 se je izvedlo popravilo ometa na obzidju 
pokopališča in položitev elektro kabla nasproti vežice ob obzidju za potrebe javne razsvetjave. V letu 2021 je 
planirana izvedba popravila ometa še na vzhodni strani obzidja, nabava ozvočenja za vežico, ter položitev elektro 
kabla ob obzidju proti zahodu za potrebe javne razsvetljave. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB139-15-0002 - Ureditev trškega jedra Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Trg Vojnik je razglašen za kulturni spomenik. Potrebno je izvesti rekonstrukcijo ceste R2-430/0282 Višnja vas - 
Celje od križišča z Vinterjevo ulico, do parkirišča pri "stari pošti". Ob rekonstrukicji je potrebno izvesti dotrajano 
infrastrukturo in urediti javni prostor med cesto in objekti, skladno s priporočili ZVKD. "Zamenjava dotrajane 
infrastrukture in voziščne konstrukcije ter ureditev trga in parkirnih mest skladno s predpisi iz prometne stroke in 
pogoji ZVKD. Namen projekta je ureditev trga Vojnika v smislu varovanja kulturne dediščine, oživitve poslovnih 
dejavnosti ter ureditve talnih površin. Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije, s katero bi lahko v 
skupni prijavi z več občinami kandidirali za sredstva iz ustreznega programa evropskega proračuna ali skupaj z 
Ministrstvom za infrastrukturo uredili cestišče. Z že opravljenimi aktivnostmi v okviru oživitve trškega jedra tudi trg 
Vojnik pridobiva novo podobo in nov utrip. Ker vodi skozi trško jedro regionalna cesta, je zelo pomembna varnost 
uporabnikov trškega jedra, zato urejamo tudi vplivno območje zahodno od samega trga. Predel trga je zanimiv za 
razvoj storitvenih dejavnosti, vplivno območje pa za druženje, sprehode in prireditve. Obnova navedenega predela 
trga Vojnik bo poleg prometne varnosti zagotavljala realizacijo naslednjih temeljnih ciljev: ohranjanje spomeniških 
vrednosti območja in zagotavljanje njegove prezentacije, zagotavljanje prostorskih rešitev za potrebe 
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medgeneracijskega druženja in aktivnosti ter delovanje lokalnih društev; povečanje števila obiskovalcev in 
povečanje poslovnih učinkov ponudnikov raznih storitev." 

Stanje projekta 

Naročena je izdelava idejne zasnove s projektnimi pogoji. Projekt je vezan na rekonstrukcijo ceste R2-430/0282 
Višnja vas - Celje, katero izvaja Direkcija za ceste. 

OB139-19-0018 - urejanje krajev 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izvajanje manjših investicij (pridobitev dokumentacije za urejanje krajev) in manjša investicijska 
vzdrževanja po krajevnih skupnostih (urejanje okolice občinskih objektov, urejanje trgov, vzdrževanja avtobusnih 
postaj, nakup opreme, kot so koši za smeti, klopi, ograje, urejanje parkirišč, prireditvenih prostorov in drugih javnih 
površin, ureditev odvodnjavanj v naseljih in druga manjša dela). Cilj projekta je predvsem vzdrževanje in 
izboljšanje urejenosti okolja, večja varnost, lepši izgled krajev in boljše sobivanje z naravo. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja po planu Krajevnih skupnostih. 

405 - OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

OB139-21-0008 - Digitalne rešitve pametnega mesta 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je pospešitev digitalnega preoblikovanja občin z uvedbo naprednih digitalnih tehnologij. Cilji 
projekta: digitalne rešitve za upravljanje z viri in infrastrukturo, skrb za okolje, vključenost in soodločanje, 
mobilnost in turizem. , kar pomeni vzpostavitev komunikacijske in programske opreme, orodij za izvajanje različnih 
servisov, nakup senzorike... Rešitve bi naj omogočale avtomatski zajem, obdelavo in prikaz podatkov ter 
povezovanje obsotječih ali novih rešitev znotraj enotne platforme za podporo pri odločanju in izmenjavi podatkov 
ter informacij. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. Župan je podpisal pismo o nameri, s katerim se pridružujemo konzorciju večih občin za prijavo 
na razpis resornega ministrstva za sofinanciranje projektov digitalnih rešitev iz evropskih sredstev. Zaradi prijave na 
razpis je potrebno zagotoviti lastni delež v proračunih za leta 2021-2023. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB139-18-0012 - postopek Občinskega prostorskega načrta (OPN 3) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se nanaša na spremembe in dopolnitve v novembru 2016 sprejetega občinskega prostorskega načrta (OPN). 
Občina Vojnik je že v času priprave OPN prejela nove pobude s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb ter 
druge razvojne pobude za spremembo namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, ki pa v tekočem 
postopku priprave OPN niso bile obravnavane. Občina Vojnik bo te pobude vključno z pobudami, ki jih je zbirala v 
obdobju oktober 2018maj 2019 presodila v skladu z usmeritvami ZPN ter jih vključila v spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik št. 3 (OPN 3). Občina Vojnik je skladno z določili veljavne 
zakonodaje dolžna obravnavati pobude za spremembo OPN. Priprava sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta OPN 3 za območje celotne občine. Predvidena je sprememba kmetijskih in gozdnih zemljišč v 
stavbna zemljišča, predvsem v zemljišča za gradnjo stavb in uskladitev z dejanskim stanjem. Namen in cilj je 
zagotavljanje novih parcel, ki bodo omogočale individualno in poslovno gradnjo. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Zbranih je bilo cca 130 pobud, sedaj je bil objavljen sklep o pričetku postopka in poziv za 
zbiranje pobud. 
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406 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO PREMOŽENJE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB139-20-0005 - nakup objekta SKVOŠ v Vojniku 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema odkup objekta Skvoš s pripadajočimi površinami. Objekt Skvoš centra in pripadajoče zemljišče je v 
tem delu edino zemljišče, ki ni v lasti Občine Vojnik. Zemljišče obsega parc.št. 208/1 k.o. Vojnik trg v izmeri 527 
m2 in parc.št. 208/2 k.o. Vojnik trg v izmeri 863 m2, skupaj 1390 m2. V naši strategiji smo si zapisali, da je to 
področje namenjeno izgradnji centra Vojnika. Zato bi bilo neprimerno na tem prostoru dopustiti stanovanjsko 
gradnjo. Še posebej zato, ker je prostor zelo omejen in so težavni dostopi do stavb, hkrati pa se izgubljajo zelene 
površine. V občini pa imamo še dovolj drugih nepozidanih stavbnih površin. Prav tako se onemogoča morebitna 
širitev zdravstvene postaje. V centru Vojnika pa nimamo ustreznih in zelo potrebnih površin za mlajše otroke. 
Namen je, da se odkupi celotna površina in objekt. Objektu se ohrani sedanja dejavnost, ki jo prevzame v 
upravljanje občina (na enak način kot sedaj upravljamo športno dvorano Vojnik). Del lokalov se ponudi še naprej v 
najem strankam. V prostorih se uredi TIC za potrebe turističnega razvoja kraja. Objekt se uredi in ga preimenujemo 
nazaj v Sokolski dom. Tako ga izpostavimo kot zgodovinsko znamenitost našega kraja. Prostor okoli objekta se v 
celoti preuredi kot zelena površina z igrali za otroke in parkovno urbano opremo, prvenstveno namenjeno družinam 
z mlajšimi otroki. Prostor bi bil namenjen tudi za stanovalce doma starejših in otroke iz vrtca, ki gredo na sprehod, 
da se zadržijo na tej površini. Navezava pa bi bila tudi na obstoječe igrišče, zdravstveno postajo in slaščičarno. Vse 
to imamo v neposredni bližini. Cilj projekta je torej ponuditi objekt s pripadajočimi površinami v uporabo občanom. 

Stanje projekta 

Sklenjena je pogodba, projekt je v fazi prevzema. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB139-19-0019 - nakup in vzdrževanje stanovanj ter posl.prostorov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Vojnik je lastnica 49 neprofitnih - javnih najemnih stanovanj. Izdelan imamo plan vzdrževanja posameznih 
enot kot tudi skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Plan vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna za to, 
da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo njegovo uporabo. 
Namen projekta je najmanj ohranjanje vrednosti neprofitnih stanovanj, izraba možnosti dolgoročne uporabe 
stanovanj s čim manj intervencijskimi popravili, ki so praviloma bistveno dražja. Cilji projekta: popolna obnova 
izpraznjenih stanovanj; energetske sanacije stanovanj in skupnih delov in naprav, pravočasne obnove instalacij. 

Stanje projekta 

Projekt j v teku. 

OB139-21-0001 - ureditev stanovanj Celjska cesta 14 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina je lastnik tudi praznega podstrešja v objektu v trgu Vojnika, na katerem bi lahko z rekonstrukcijo uredili 3 - 
4 stanovanja. Pridobili smo predhodno soglasje etažnega lastnika za prodajo dela stanovanja, ki bi ga potrebovali za 
boljši dostop na naše podstrešje, da je lahko podstrešje izkoriščeno. Istočasno bi skupaj z etažnimi lastniki uredili 
streho in energetsko sanacijo. Smotrno je, da ohranjamo objekte v trgu Vojnika, izvedemo protipotresne ukrepe ter 
energetsko sanacijo ter tako tudi zagotavljamo javna najemna stanovanja. Namen je projekta je ohranjanje in 
oživitev trga Vojnik in zagotovitev javnih najemnih stanovanj na neizkoriščenem podstrešju. Cilji projekta so: 
statična presoja, izdelava idejnega projekta, delni odkup prostora za stopnišče, izdelava projektne dokumentacije, 
pridobitev gradbenega dovoljenja ter rekonstrukcija in energetska sanacija podstrešja ter objekta v celoti skupaj z 
etažnimi lastniki. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 
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16069002 - Nakup zemljišč 

OB139-19-0017 - nakup in pridobitev zemljišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilj je pridobivanje nepremičnega premoženja na območju Občine Vojnik zaradi realizacije izvedbenih 
prostorskih aktov oz. investicij, izgradnje komunalne opreme stavbnih zemljišč, pridobivanje stanovanjskega fonda 
in zemljiškoknjižna ureditev lastništva infrastrukturnih objektov na območju občine, ter pridobivanje lastništva 
strateških nepremičnin, urejanje lastništva infrastrukture. Nepremičnine pridobivamo na podlagi sprejetega Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja občine. Poudarek je na urejanju lastništva cest, stroški, ki nastanejo v zvezi s 
tem so stroški geodeta, notarski stroški, ... 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

407 - OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, CZ 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB139-07-0049 - nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je zagotoviti minimalno materialno osnovo za delo pripadnikov Civilne zaščite in drugih 
(negasilskih) sil za zaščito in reševanje z nabavo osebne, skupne in dodatne opreme za civilno zaščito občine 
Vojnik; druge potrebe lokalnega sistema zaščite in reševanja ter za vzdrževanje obstoječih vrst opreme. 

Stanje projekta 

Osebna in dodatna oprema je večinoma že nabavljena. Poudarek je na nabavi nove skupne ter obnavljanju 
obrabljene, zastarele ali dotrajane opreme. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB139-07-0048 - nakup gasilske opreme 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Gasilska zveza Vojnik - Dobrna v skladu z zakonodajo opremljanja pripravi seznam potrebne zaščitne gasilske 
opreme za 5 gasilskih društev v Občini Vojnik. Občina tako namenja investicijska sredstva za nakup zaščitnih oblek, 
čelad, škornjev, rokavic in druge potrebne opreme. Vseh pet društev dobi enak znesek sredstev za nakup zaščitne 
gasilske opreme. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

OB139-09-0006 - investicijska sredstva za prostore PGD Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Planiran je investicijski transfer do PGD Vojnik za obnovo notranjosti doma. Društvo je v fazi obnavljanja 
poveljniške sobe, garaže, društvene sobo, sanitarij, sejne sobe in fasade. Sredstva v letu 2017 so se namenila za 
sofinanciranje obnove društvenih prostorov in sanitarij, v letu 2018 so se sredstva namenila za obnovo garaž. V letu 
2022 pa je predvideno sofinanciranje obnove doma in sicer fasada z izolacijo. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja. 
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OB139-10-0007 - investicijska sredstva za PGD Socka 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijski transfer je bil v letih 2011 in 2012 namenjen za sofinanciranje zamenjave strehe nad garažami 
gasilskega društva v Socki, adaptacija garaže (fasada, okna..), v letu 2016 pa za obnovo sejne sobe. V letu 2021 je 
investicijski transfer predviden za sofinanciranje ureditve prostora nad garažami. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

OB139-18-0002 - Nakup gasilske ploščadi PGD Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je nakup gasilske avto ploščadi, katero bo upravljalo PGD Vojnik, uporabljale pa jo bodo vsa gasilska 
društva v Gasilski zvezi Vojnik-Dobrna. Toko bo investicija sofinancirana s strani občine Dobrna v višini 1/6 in 
občine Vojnik v višini 5/6. PGD Vojnik bo prispevalo 10% vrednosti vozila. Društvo se je prijavilo tudi na razpis 
Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa, temu ustrezno se v letu 2021 zmanjšuje sofinanciranje s 
strani občine. Celotna vrednost projekta je znašala 371.383 EUR, pridobljena sredstva po razpisu pa znašajo 36.684 
EUR. V občini Vojnik imamo kar veliko število večstanovanjskih objektov in večnadstropnih poslovnih objektov. V 
primeru požara ali naravne neprilike je oteženo reševanje ujetih oseb in delo gasilcev. Z uporabo gasilske platforme 
se lahko reševanje ljudi in imetja izvede hitreje in s tem zmanjšamo končno nastalo škodo ter rešimo človeška 
življenja. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi financiranja. 

408 - OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB139-07-0070 - državne pomoči v kmetijstvu - razvoj 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekt je ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine Vojnik skozi 
vsakoletne javne razpise, na podlagi priglašenega pravilnika. Z javnimi razpisi in sofinanciranjem želimo doseči vsaj 
enega od naslednjih ciljev: Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; Izboljšanje naravnega okolja, 
higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; 
Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo 
in vodo. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev: Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje; Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije; Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem 
in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, 
oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. 

Stanje projekta 

Razpis se izvajajo letno. 
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11029003 - Zemljiške operacije 

409 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO S TURIZMOM 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

OB139-16-0012 - Ureditev tematskih poti 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema ureditev tematskih poti po občini Vojnik, postavitev urbane opreme, izvedba načrta enotne urbane 
opreme, postavitev naprav za športne aktivnosti in otroška igrala. Cilj projekta je ureditev vodne učne poti ob reki 
Hudinji, ureditev poti kulturne in naravne dediščine znotraj območja naselja Vojnik, postavitev učilnice na prostem, 
postavitev urbane opreme in igral. 

Stanje projekta 

Za potrebe prijave na razpis EKSRP, smo potrebovali IDZ in PZI za ureditev tematskih poti in prostočasnega parka, 
strošek dokumentacije je v letu 2017 znašal nekaj manj kot 6.000 EUR. Na tem razpisu nismo bili uspešni, zato smo 
se odločili, da del aktivnosti brez ureditve parka prijavimo na razpise sodelovanja LAS. Občina Vojnik je skupaj z 
občinami Štore, Laško in MO Celje kandidirala na projekte sodelovanja LAS, in sicer za vzpostavitev tematskih poti 
namenjenih promociji nordijske hoje, partnerji v projektu pa bodo tudi drugi zainteresirani LAS-i in LAS-i iz 
sosednjih držav. Del projektov je tudi postavitev in poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših 
javnih ustanov, podjetij, turistične in druge obvestilne signalizacije. Izvedba projekta je ocenjena v vrednosti 
100.000 EUR, ki pa se razdeli med partnerje, in sicer odpade delež na občino Vojnik cca. 20.000 EUR. Projekt je v 
fazi priprave dokumentacije in v pričakovanju javnega razpisa LAS. 

OB139-17-0006 - Izgradnja postajališča za avtodome 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Izgradnja postajališča, zajema ureditev prostora za avtodom. Vključuje prostor za počitek in vse priključke potrebne 
za avtodom (elektrika, voda). V okviru prijave LAS Raznolikost podeželja bomo prijavljali projekt Postajališča za 
avtodome. Namen je izgradnja 4 postajališč za avtodome znotraj LAS Raznolikost podeželja, cca. 1520 v regiji in 
dodatna turistična ponudba v regiji, ki je odraz potreb v občinah. Občina Vojnik bo prijavila lokacijo pri Tušu. Cilj 
projekta je omogočiti turistom primeren odmor oziroma počitek. 

Stanje projekta 

Projekt v v fazi izdelave projektne dokumentacije. 

OB139-20-0003 - Učni vrt v Vojniku 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Vojnik namerava kot nosilec projekta skupaj s partnerji v projektu kandidirati na 3. javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 
2020 ESRR in sicer za ureditev medgeneracijskega učnega vrta in obnove starega vodnjaka. Cilj projekta je 
postaviti pomnika agronomu Goričanu, urediti učni vrt, obnoviti vodnjak in urediti urbano površino za 
medgeneracijsko povezovanje v smislu izobraževanja in prenosa starih veščin in znanj. Lokacija investicije v 
začetku Vintarjeve ulice. Za potrebe prijave potrebujemo IDZ in PZI za ureditev tematskega vrta in obnove 
vodnjaka, strošek dokumentacije je v letu 2020 znašal okvirno 4.600 EUR. Izvedba tega projekta je pomembna iz 
vidika ohranjanja kulturne dediščine, medgeneracijskega povezovanja, potreb izobraževanja in urbane ureditve dela 
trga Vojnika. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave na razpis. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB139-07-0074 - državne pomoči v malem gospodarstvu 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

S tem projektom se določa način in kriteriji o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik. Ukrepi iz pravilnika so 
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potrjeni tudi s strani Ministrstva za finance, kot zelo spodbudni in razvojno naravnani, z njimi pa želimo doseči cije 
ko so: hitrejši razvoj podjetništva med občani občine Vojnik, povečati gospodarske aktivnosti med obstoječimi 
malimi in srednje velikimi družbami v občini, izboljšati in zagotoviti privlačno poslovno in investicijsko okolje v 
občini, hkrati pa izboljšati kakovost delovne sile, ustvariti želimo spodbudno poslovno okolje. V sklopu paketa 
ukrepov za blažitev posledic epidemije Covid 19 v Občini Vojnik so bila za razpis pomoči malemu gospodarstvu 
dodeljena sredstva v višini 15.000 EUR (sklep OS na 11. seji, 21.5.2020). 

Stanje projekta 

Razpisi se izvajajo letno. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB139-19-0014 - postavitev turistična signalizacije 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema ureditev enotnih turističnih oznak po posameznih KS. Cilj projekta je postavitev enotne turistične 
signalizacije z namenom informiranja obiskovalcev in občanov. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB139-21-0009 - Vzpostavitev brezplačnega Wi Fi for EU, Vojnik 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Osnovni namen izvedbe projekta je vzpostavitev brezplačnega omrežja WIFI for EU, na točkah urbanega dela 
Vojnika. Občina se je prijavila na razpis EU za pridobitev vavčerja v višini 15.000 EUR. Za to vrednost bomo 
vzpostavili omrežje in sicer na lokacijah ulic v Vojniku. Na ulicah Celjska c., Keršova ulica, Preložnikova ulica, 
Murnova ulica, Škoflekova ulica, pokopališče Vojnik, Koča na Tomažu pa bo nameščena oprema za delovanje. 
Vzpostavitev internetnega omrežja in dela opreme se financira iz prejtega vavčerja, del opreme za vpostavitev pa 
mora zagotoviti občina z lastnim deležem. Cilji investicijskega projekta je tako vzpostavitev WI FI for EU, 
brezplačnega internetnega omrežja na zgoraj navedem območju. S to pridobitvijo bomo omogočili uporabnikom 
brezplačen dostop do interneta tako na turistično zanimivih točkah, kot tudi za osnovo nadgradnje storitev, kot je e-
kataster pokopališča v Vojniku in prireditve Božični Vojnik. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

410 - OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB139-17-0005 - Sanacija plazov - elementar 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt obsega sofinaciranje sanacije plazov po programu Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Sektor za odpravo 
posledica naravnih in drugih nesreč za posamezni škodni dogodek. Namen projekta je urediti cestno infrastrukturo, 
ki jo ogrožajo zemeljski plazovi. Cilj je sanacija plazov glede na prioritete, ki jih usklajujemo s pristojnim 
ministrstvom, glede na nujnost izvajanja. Predvidene sanacije: Plaz Male Dole (Jošt), most Kaplja-Višnja Vas, 
sanacija plazu Pristava-Razgor, plaz Pristava-Dobrotin (Preložnik Kunaj), Plaz Dobrotinšek-Želče. Sanacija zgoraj 
navedenih palzov bo potekala glede na potrjene prioritete in dodeljenimi sredstvi MOP-a. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. V letu 2017 se je saniral plaz na cesti Trnovlje-Socka in plaz Bovše (Ivenčnik), v letu 2018 so 
se sanirali plazovi: Črešnjice 1, plaz Lipa in most Homec. V Letu 2019 se je saniral plaz Črenjice 2. V letu 2020 
smo sanirali palzova Gojka 9 - Šlaus in plaz Špegelj-Socka. 
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520 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 

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

OB139-19-0008 - nakup avtomobilov za SOU (skupno obč.upravo) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je nakup osebnega službenega vozila z minimalnimi zahtevami: moč motorja 85 kW, gorivo bencin, 
pogon spredaj ali štirikolesni, bela barva - oznake redarstva, parkirni senzorji vsaj zadaj, klima, strešne sani 
Dosedanja vozila so dotrajana in amortizirana, zahtevajo vedno več servisiranja in menjave delov ter popravil, letnik 
2010, prevoženih okoli 200 000 km, zato je postopna menjava službenih vozil potrebna. Cilj je zagotoviti smotrno in 
ekonomično izvajanje nalog s področja občinsko redarstvo, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in urejanje prometa. 

Stanje projekta 

V fazi zbiranja ponudb. 

OB139-19-0009 - nakup opreme za SOU (skupno obč.upravo) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Nakup ustrezne računalniške opreme in dograditev obstoječe programske opreme za nemoteno izvajanje nalog 
proračunskega računovodstva in občinskega redarstva, skladno s predpisi in standardi. Nakup je potreben zaradi 
zaposlitve novega javnega uslužbenca na DM občinski redar in zaradi dotrajanosti obstoječe opreme v 
proračunskem računovodstvu. Izvesti je potrebno nabavo določene opreme in plačil licenčnin za delo od doma. V 
Skupni službi urejanje prometa se nabavi naprava za štetje prometa. Pričakuje se nemoteno delo in bistveno krajši 
čas vodenja postopkov in opravljanja ostalih zahtevanih nalog. Z napravo za štetje prometa bi lahko kar se da hitro 
pridobili podatke o dejanskem stanju prometa na določeni lokacij ter na podlagi analize podatkov hitro odločili v 
zvezi z ukrepi na določeni lokaciji. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja glede na potrebe, predvsem takrat, ko dotrajana obstoječa oprema ne omogoča opravljanja dela. 

600 - REŽIJSKI OBRAT 

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

OB139-19-0038 - oprema za režijski obrat 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno opremo in orodje za izvajanje del režijskega obrata, cilj projekta pa lažje, 
hitrejše, kakovostno, varnejše in nemoteno opravljanje nalog režijskega obrata pri urejanju okolja in vzdrževanju 
javnih poti v Občini Vojnik. Z ustrezno opremljenostjo bo opravljenih več nalog in porabljenega manj časa pri 
opravljanju tekočih vzdrževalnih del na občinskih javnih površinah. Plan za leti 2020 in 2021 zajema nabavo 
motorne laks kosilnice, rotacijske kosilnice, agregata, puhalnika za listje, baterijske svetilke, snežne freze, vrtne 
kosilnice ter garderobne omare. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja po planu delovanja in dodatnih potreb Režijskega obrata. 

OB139-21-0007 - Izgradnja nadstreška ra režijski obrat 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno zaščito vhoda pred vremenskimi neprilikami na stavbi režijskega obrata, cilj 
projekta pa lažje, hitrejše, kakovostno, varnejše in nemoteno opravljanje nalog režijskega obrata pri urejanju okolja 
in vzdrževanju javnih poti v Občini Vojnik. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije in pridobivanje projektnih pogojev. 
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610 - UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE INFRASTRUKTURE 

18059001 - Programi športa 

OB139-15-0003 - nakup opreme za UŠKI 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je nabava novih tekstilnih tepihov za zaščito parketa pod plezalno steno v telovadnici OŠ Vojnik, 
dograditev vogalnih letev na zaščitnih lesenih ploščah na tribunah v telovadnici OŠ Vojnik in rekonstrukcija 
ureditev strehe (pločevina) pod nogometno tribuno za pokrivanje pločnika ob telovadnici OŠ Vojnik. Nabava novih 
tekstilnih tepihov je potrebna, ker so obstoječi uničeni in je nujna zaščita parketa pod plezalno steno. Dograditev 
vogalnih letev je namenjena zamenjavi obstoječih, ker so počile in jih je nekaj uničenih. Zaradi zagotavljanja 
varnosti uporabnikov je potrebna zamenjava vseh 60 tekočih metrov letev. Dograditev strehe in namestitev 
pločevinaste strehe je potrebna za zaščito fasade in uporabnikov pri vstopu v telovadnico OŠ Vojnik. 

Stanje projekta 

Projekt je v teku. 

703 - KS FRANKOLOVO 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB139-19-0012 - obnova strehe na upravni stavbi KS Frankolovo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Strešna kritina na stavbi KS Frankolovo je dotrajana. Ob zamenjavi strešne kritine se bo izvedel tudi zračni kanal in 
ustrezna izolacija. Trenutno se na strehi izvajajo sprotna intervencijska popravila, saj je kritina na večjem delu 
objekta dotrajana in s tem prihaja do uničenja notranjih poslovnih prostorov (sejna soba KS). Zamenjava strešne 
kritine s sočasnim izboljšanjem toplotne izolacije bo doprineslo k posledičnemu znižanju stroškov ogrevanja in 
preprečilo nastajanje nadaljnje škode poslovnih prostorov. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

18059001 - Programi športa 

OB139-19-0011 - inv.vzdrževanje bazena v Frankolovem 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je nabava tehnične opreme in investicijsko vzdrževanje objekta bazen Frankolovo. Cilj projekta je 
kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke, mladino in starejše generacije ter povečanje stopnje izkoriščenosti 
obstoječega bazenskega kompleksa. Stavba pri bazenskem kompleksu je dotrajana, predvsem je potrebna zamenjava 
vrat (5 kom) in oken v skladišču, garderobi in reševalni sobi (8 kom), zamenjava notranjih vrat iz garderobe v 
sanitarne prostore, nabava nove dotrajane postelje v reševalni sobi, zamenjava dotrajanih zunanjih tušev in sanacija 
sanitarnih prostorov. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 


































































