PREGLEDNICA OBVEZNIH* NALOG OBČINE (11. ČLEN ZFO-1) - 10. 5. 2017

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

01

POLITIČNI SISTEM
0101

23.741.103,42

Politični sistem

01019001
občinskega sveta

01019002
volitev in referendumov

01019003

Dejavnost

Izvedba in nadzor

Dejavnost župana in

podžupanov
01019004
Spremljanje položaja
žensk in uresničevanje njihovih pravic

02
EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA
0201
Makro-ekonomsko planiranje,
spremljanje in nadzor
02019001
Podlage ekonomske
in razvojne politike
0202
Urejanje na področju fiskalne
politike
02029001
Urejanje na področju
fiskalne politike

0203

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

Fiskalni nadzor

23.741.103,42

9.620.634,76

23.741.103,42
23.741.103,42

9.620.634,76

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)
23.741.103,42
23.741.103,42

9.620.634,76

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

PRAVNE PODLAGE

VSEBINA

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

OPOMBE

0,00
0,00

0,00

109.365,92

109.365,92

0,00

MJU

14.011.102,74

14.011.102,74

14.011.102,74

0,00

MJU

0,00

0,00

0,00

2.349.979,03

2.349.979,03

2.254.532,68

-95.446,35

95.446,35

95.446,35

0,00

-95.446,35

95.446,35

95.446,35

0,00

-95.446,35

1.297.188,74

1.297.188,74

1.297.188,74

0,00

1.297.188,74

1.297.188,74

1.297.188,74

0,00

957.343,94

957.343,94

957.343,94

0,00

- 34.a člen Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za
opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja
plače v javnem sektorju.
- 26. člen Lokalne skupnosti financirajo stranke v skladu s tem zakonom.
Pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih
volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti,
deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev,
namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev
ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

-plačilo za opravljanje funkcije
(svetniki, odbori in komisije)
- stroški delovanja svetniških
skupin
- stroški delovanja občinskega
sveta, odborov in komisij
- financiranje političnih strank

- Zakon o lokalnih volitvah (45.
a člen)
- Zakon o lokalni samoupravi
(14. b člen)

- 45. a člen Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi občin. Funkcija članov volilnih organov je častna.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski
svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in
drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, in sicer:
predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije
župana v občini;
namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika
občinske volilne komisije; člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika
občinske volilne komisije.
Pravico do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika posebne volilne
komisije iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona ter predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika volilne
komisije volilne enote iz četrtega odstavka 33. člena tega zakona v višini 50% nadomestila, določenega v prejšnjem odstavku. M6
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz drugega odstavka tega člena, so člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni
do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob upoštevanju določbe drugega odstavka tega člena, določi komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu volitev. Merila za določitev višine
nadomestila iz tega odstavka se določijo z aktom občinskega sveta.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o
razpisu volitev, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh dnevnic za službeno pot v domovini v
celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo, razen za
predčasno glasovanje, za katerega se uporablja sedmi odstavek tega člena.
Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta za vsako glasovanje upravičena do dodatnega nadomestila v višini polovice
dnevnice, določene v tem členu.
Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in
druge oblike posebnega glasovanja, določi višino nadomestila predsedniku, namestniku predsednika in članom volilnega odbora
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih dneh po
razpisu volitev, pri čemer višina njihovega nadomestila ne sme presegati višine, določene v tem členu, razen za člane volilnega odbora,
ki vodi predčasno glasovanje. Tem članom volilnega odbora pripada nadomestilo iz petega in šestega odstavka tega člena, ki se lahko
poveča za eno ali dve dnevnici glede na trajanje glasovanja.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju volilnega organa.
- 14. b člen Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna komisija, volilne komisije referendumskih območij, ki jih imenuje
republiška volilna komisija in volilni odbori. Republiška volilna komisija lahko za izvedbo referenduma pooblasti občinsko volilno
komisijo. Glede oblikovanja in dela volilnih organov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja lokalne volitve.

- enkratna nadomestila za delo
v volililnih organih
- stroški, povezani z volitvami
in referendumi

- Zakon o lokalni samoupravi
(34. a člen)

- 34. a člen Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za - plača oziroma plačilo za
opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje funkcije
plače v javnem sektorju.
- stroški delovanja organa
- 30. člen (2) Samoupravne lokalne skupnosti imajo lahko koordinatorico oziroma koordinatorja za enake možnosti, ki sodeluje pri
pripravi in izvajanju nacionalnega programa iz 15. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na samoupravne lokalne skupnosti, predlaga
ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti ter ima svetovalno vlogo pri oblikovanju rešitev za doseganje namena
tega zakona v okviru posamezne lokalne skupnosti. Koordinatorica oziroma koordinator za enake možnosti pri izvajanju teh nalog
sodeluje z uradom.

MJU

109.365,92

0,00

- Zakon o lokalni samoupravi
(34. a člen)
- Zakon o političnih strankah
(26. člen)

MDDSZ

- Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (30. člen)

- koordinator za enake možnosti

- izdelava strategije razvoja
občine

MF

- Zakon o javnih financah (80.
g, 61. člen)
- Zakon o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske
uporabnike (32. člen)
- Pravilnik o postopkih in
pogojih vodenja računov
neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in
občinskih proračunov pri
Upravi Republike Slovenije za
javna plačila (14. člen)

- 80. g člen (1) Stroške pripravljalnih dejanj in druge stroške prodaje finančnega premoženja krije neposredni ali posredni uporabnik
proračuna, ki predlaga prodajo premoženja.
- 61. člen (2) Izvrševanje občinskega proračuna se opravlja prek računov, ki jih pri Banki Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za finance, odpre župan, in ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine.
- 32. člen (1) UJP lahko za posamezne storitve, ki jih opravlja po tem zakonu, zaračunava nadomestila in stroške storitev na način in
pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
- 14. člen (1) Banka Slovenije izda obračun stroškov za opravljen plačilni promet EZR in PNTR. Na podlagi tega obračuna stroškov
UJP pripravi posamične obračune stroškov po proračunskih uporabnikih in jih objavi na UJPnet. Plačilo stroškov izvrši UJP z interno
direktno obremenitvijo. V ta namen proračunski uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo. (2) Banka Slovenije izda obračun negativnih
obresti na stanje EZR in PNTR, ki ga UJP objavi na UJPnet. Plačilo negativnih obresti izvrši Banka Slovenije peti delovni dan z
direktno obremenitvijo: podračuna proračuna države, za stanje na EZR države in PNTR v preteklem mesecu oziroma podračuna
proračuna občine, za stanje na EZR občine v preteklem mesecu. (3) Banka Slovenije izda obračun stroškov upravljanja denarnih
sredstev EZR države oziroma občine MF oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu, ki ga UJP objavi na UJPnet.

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

- stroški prodaje finančnega
premoženja (terjatev in
kapitalskih naložb)
- obračun stroškov Banke
Slovenije, negativne obresti
- nadomestila in stroški UJP

Stran 1

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

02039001
nadzornega odbora

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Dejavnost

-70.345,40

MJU

- Zakon o lokalni samoupravi
(6. člen)

- 6. člen Občine, zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.

- članarine mednarodnim
organizacijam

0,00

-1.103.994,67

MJU

- Zakon o lokalni samoupravi
(6. člen)

- 6. člen Občine, zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.

- obmejno in drugo sodelovanje
občin

15.000,00

0,00
MO

- Zakon o varstvu pred
- 37. člen (1) Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. (2) V občinski pristojnosti je: naravnimi in drugimi nesrečami mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem zakonom.
(37., 86. člen)
- 86. člen (3) Lokalna skupnost lahko nudi pomoč ob naravni in drugi nesreči lokalni skupnosti v drugi državi, če z meddržavnim
sporazumom ni drugače določeno.

MJU

- Zakon o lokalni samoupravi
(21. člen)

- 21. člen -

- Zakon o dostopu informacij
javnega značaja (10. člen)

- 10. člen (1) Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje informacije javnega značaja:
- vzpostavitev e-občina 1.
prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu; vzdrževanje infrastrukture
2.
programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in
pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na
delovno področje organa;
3.
predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa;
4.
dokumentacijo na področju javnih naročil ter javnih razpisov za dodelitev sredstev, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj
iz državnega ali občinskih proračunov;
5.
informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah;
6.
vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat;
7.
druge informacije javnega značaja.

- Zakon o dostopu informacij
javnega značaja (10. člen)

- 10. člen (1) Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje informacije javnega značaja:
- vzpostavitev e-občina 1.
prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu; vzdrževanje programske
2.
programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in opreme
pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na
delovno področje organa;
3.
predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa;
4.
dokumentacijo na področju javnih naročil ter javnih razpisov za dodelitev sredstev, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj
iz državnega ali občinskih proračunov;
5.
informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah;
6.
vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat;
7.
druge informacije javnega značaja.

- Ustava RS (154. člen) in
predpisi občine
- Zakon o lokalni samoupravi
(10., 17. člen)
- Zakon o dostopu informacij
javnega značaja (8. člen)

- 154. člen Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače
določeno. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same
določijo.
- 10. člen Samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od
grba in zastave Republike Slovenije, tujih držav in narodov ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti.
- 17. člen Območje občine je lahko v naravi označeno z ustreznimi prometnimi in neprometnimi znaki.
Grb in zastavo določi samoupravna lokalna skupnost s predpisom.
Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in ime samoupravne lokalne skupnosti.
- 8. člen (1) Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter
dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.

- Zakon o lokalni samoupravi

ne določa nalog občine - za izvedbo protokolarnih dogodkov

- Zakon o lokalni samoupravi
(21. člen)

- 21. člen -

0,00

03
ZUNANJA POLITIKA IN
MEDNARODNA POMOČ

1.189.340,07

1.189.340,07

15.000,00

-1.174.340,07

0302
udeležba

1.174.340,07

1.174.340,07

0,00

-1.174.340,07

70.345,40

70.345,40

0,00

1.103.994,67

1.103.994,67

15.000,00

15.000,00

0401

Kadrovska uprava
04019001
Vodenje kadrovskih

zadev
0402

Informatizacija uprave
04029001
Informacijska

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

33.854.234,36

33.854.234,36

25.204.864,83

-8.649.369,53

346.058,40

346.058,40

0,00

-346.058,40

346.058,40

346.058,40

0,00

-346.058,40

2.378.837,65

2.378.837,65

2.378.837,65

0,00

infrastruktura

1.298.386,44

04029002

0403

1.298.386,44

0,00

MJU

Elektronske storitve

Druge skupne administrativne

službe
04039001

1.298.386,44

1.080.451,21

1.080.451,21

1.080.451,21

0,00

31.129.338,31

31.129.338,31

22.826.027,18

-8.303.311,13

MJU

Obveščanje domače

in tuje javnosti

04039002
protokolarnih dogodkov

3.200.891,72

3.200.891,72

3.200.891,72

0,00

MJU

8.303.311,13

8.303.311,13

0,00

-8.303.311,13

MJU

Izvedba

04039003
Razpolaganje in
upravljanje z občinskim premoženjem
19.625.135,46

05

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502
dejavnost

Znanstveno - raziskovalna

05029001
raziskovalna dejavnost

06

19.625.135,46

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- 34. a člen Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za - plača oziroma plačilo za
opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje funkcije
plače v javnem sektorju.
- stroški delovanja organa

957.343,94

04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- Zakon o lokalni samoupravi
(34. a člen)

957.343,94

03029001
Članarine
mednarodnim organizacijam
03029002
Mednarodno
sodelovanje občin
0303
Mednarodna pomoč
03039001
Razvojna in
humanitarna pomoč

VSEBINA

MJU

957.343,94

Mednarodno sodelovanje in

PRAVNE PODLAGE

19.625.135,46

0,00

- pomoč občinam v tujini v
primeriu naravne nesreče

lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;

upravlja občinsko premoženje

MJU

- občinske nagrade

- objava predpisov
- grb in zastava
označevanje območja občine s
prometnimi in neprometnimi
znaki
- celostna podoba občine
- katalog informacij javnega
značaja
- občinski časopis (uradno
glasilo občine)
- spletna stran občine
- občinski praznik
prireditve javnih zavodov,
društev,....
- stroški izvršb in sodnih
postopkov
pravno zastopanje
- upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskega
premoženja

357.287,34
357.287,34

Znanstveno -

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601
Delovanje na področju lokalne
samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
06019001
Priprava strokovnih
podlag s področja lokalne samouprave ter
strokovna pomoč lokalnim organom in službam

OPOMBE

podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

357.287,34

181.552.985,96

181.552.985,96

171.659.252,86

-9.893.733,10

5.300.680,20

5.300.680,20

4.707.937,75

-592.742,45

251.142,03

251.142,03

0,00

-251.142,03

MJU

- Zakon o lokalni samoupravi
(18., 86. člen)

enako kot pri podprogramu 06029001 in podprogramu 06029002

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

- strokovne podlage za
ustanovitev zvez občin, ožjih
delov občin

Stran 2

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

06019002
združenje lokalnih skupnosti

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

0,00

-341.600,42

4.707.937,75

4.707.937,75

4.707.937,75

0,00

9.300.990,65

9.300.990,65

0,00

-9.300.990,65

Dejavnost občinske uprave
06039001
Administracija

občinske uprave

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

07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
0703
Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
07039001
Pripravljenost
sistema za zaščito, reševanje in pomoč

MJU

8.320.733,98

8.320.733,98

0,00

-8.320.733,98

MJU

980.256,67

980.256,67

0,00

-980.256,67

MJU

166.951.315,11

166.951.315,11

166.951.315,11

0,00

157.049.028,16

157.049.028,16

157.049.028,16

0,00

MJU

9.902.286,95

9.902.286,95

9.902.286,95

0,00

MJU

34.762.980,79

34.762.980,79

34.762.980,79

0,00

34.762.980,79

34.762.980,79

34.762.980,79

0,00

2.895.000,46

2.895.000,46

2.895.000,46

0,00

PRAVNE PODLAGE

MO

VSEBINA

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- Zakon o lokalni samoupravi
(86. a člen)

- 86.a člen Dve ali več občin lahko zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja
svojih interesov ustanovi združenje. Z aktom o ustanovitvi združenja določijo ustanoviteljice ime in sedež združenja, cilje in naloge
združenja, pravice, obveznosti in odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje združenja, pravice in obveznosti članic, način
včlanjevanja oziroma prenehanja članstva, organe združenja, financiranje združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje.

- delovanje združenj

- Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega
razvoja (18., 20. člen)
- Uredba o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju
2014–2020 (11. člen)

- 18. člen V regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge: - priprava, usklajevanje, spremljanje in
- delovanje svetov regij
vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, - priprava dogovorov za razvoj regije, - izvajanje regijskih - delovanje regionalnih
projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno‑zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, - razvojnih agencij
sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, - obveščanje,
splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih
projektov, - prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter - pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka
19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.
- 20. člen (1) Za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona izbere svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom.
- 11.člen/ 10. LAS mora biti organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da
je ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji;

- oblikovanje LAS, tekoči
stroški in animacija LAS,
sodelovanje LAS

- Zakon o lokalni samoupravi
(18. člen)

- 18. člen Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Ime in območje ožjega dela
občine se določi s statutom občine. Pri notranji členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne,
kulturne in druge značilnosti območja.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, s katero se ukine
ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s statutom določeno število
prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu
ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša
na ime in območje ožjega dela občine.

- delovanje ožjih delov občin
(stroški organov, plače
zaposlenih v ožjih delih občin,
materialni stroški)

- Zakon o lokalni samoupravi
(86. člen)

- 86. člen Dve ali več občin lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih
razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovijo enonamenske ali
večnamenske interesne zveze.

- zveze občin ne obstajajo

- Zakon o lokalni samoupravi
(49. člen)

- 49. člen Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb iz občinske pristojnosti.

- plače zaposlenih v občinski
upravi (in skupni občinski
upravi)
- materialni stroški (vključno s
počitniško dejavnostjo)

- Zakon o lokalni samoupravi
(21. člen)

- 21. člen -

- upravljanje in tekoče
vzdrževanje upravnih prostorov

- Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami
(37., 62., 65., 70., 114., 116.
člen)
- Zakon o varstvu pred
požarom (21. člen)
- Zakon o gasilstvu (6. člen)
- Zakon o varstvu pred
utopitvami (2., 8. 12. člen)

- 37. člen (1) Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. (2) V občinski pristojnosti je: urejanje sistema
zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom; spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja; organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in
vzajemne zaščite; organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine; določanje, organiziranje in opremljanje organov,
enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini; zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru
naravnih in drugih nesreč; določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena; usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito,
reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo; zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini; mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in
pomoči v skladu s tem zakonom.
- 62. člen (1) Država in občine so dolžne v skladu s tem zakonom zagotoviti zatočišče in nujno oskrbo prebivalcem, ki so zaradi naravne ali druge
nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.
- 65. člen (2) Za javna zaklonišča skrbi lokalna skupnost.
- 70. člen (2) Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi lokalna skupnost, ki v ta namen lahko organizira svetovalno
službo.
- 114. člen (1) Izobraževanje in
usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirajo ministrstvo in lokalne skupnosti.
- 116. člen (2) Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako kot za druge
potrebe javne porabe.
- 21.
člen Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred požarom z raznimi neobveznimi oblikami usposabljanja, ki jih organizira država in lokalna skupnost.
- 6. člen (2) Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: redno delovanje gasilskih enot; gasilsko zaščitno in reševalno
opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;izobraževanje in dopolnilno
usposabljanje pripadnikov gasilskih enot; gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva; povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri
opravljanju nalog gasilstva; povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz prvega odstavka 3. člena tega zakona;
opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
- 2. člen (3) V pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti je predpisovanje posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami, načrtovanje, organiziranje,
izvajanje ter sofinanciranje ukrepov za varstvo pred utopitvami.
- 8. člen (2) Na zaledenelih vodnih površinah pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu le v času,
ko je zaledenela površina varna. Varnost zaledenele površine ugotavlja pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti samoupravna lokalna skupnost.
- 12. člen (1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred utopitvami v osnovnih in srednjih šolah ter na prostovoljnih oblikah usposabljanja, ki jih
organizirajo država, samoupravne lokalne skupnosti, društva, športne organizacije in lastniki oziroma upravljavci kopališč.

MJU

Delovanje zvez

občin
0603

341.600,42

Povezovanje

0602
Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin
06029001
Delovanje ožjih
delov občin

06029002

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Nacionalno
341.600,42

06019003
lokalnih skupnosti

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

upravlja občinsko premoženje

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

OPOMBE

- izdelava ocen ogroženosti in
načrta zaščite in reševanja,
- vzdrževanje informacijsko
komunikacijskega sistema
(elektronske kominikacije)
- izobraževanje in
usposabljanje s podroćja
varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
- javna zaklonišča in druga
zatočišča v primeru naravnih in
drugih nesreč
- usposabljanje prebivalcev za
varstvo pred požari;
izobraževanje in dopolnilno
usposabljanje gasilskih enot
- usposabljanje prebivalcev za
varstvo pred utopitvami
- ugotavljanje varnosti
zaledenelih površin

Stran 3

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

07039002
Delovanje sistema
za zaščito, reševanje in pomoč

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802
dejavnost

Policijska in kriminalistična
08029001
08029002

10

31.867.980,33

31.867.980,33

0,00

812.452,61

812.452,61

751.716,75

-60.735,86

812.452,61

812.452,61

751.716,75

-60.735,86

751.716,75

751.716,75

751.716,75

0,00

MO

Prometna varnost

- Zakon o voznikih (6. člen)

Aktivna politika zaposlovanja
10039001
Povečanje

- Zakon o organiziranosti in
delu v policiji (35. člen)

60.735,86

60.735,86

0,00

-60.735,86

10.438.008,28

10.438.008,28
10.438.008,28

0,00
0,00

-10.438.008,28
-10.438.008,28

10.438.008,28

MNZ

zaposljivosti

11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO
1102
živilstva

Program reforme kmetijstva in

11029001
kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi v

10.438.008,28

10.438.008,28

0,00

-10.438.008,28

14.747.568,21

14.747.568,21

7.756.820,03

-6.990.748,18

7.326.719,53

7.326.719,53

525.700,67

-6.801.018,86

2.690.966,86

2.690.966,86

0,00

-2.690.966,86

11029003

11029004

3.560.987,25

0,00

-3.560.987,25

stabilizacijo trga
1103
Splošne storitve v kmetijstvu

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

OPOMBE

- nadomestilo plače oziroma
izgubljenega zaslužka za čas
odsotnosti z dela vključno s stroški
zdrvastvenega, invalidskega in
pokojninskega zavarovanja zaradi
poškodb ali bolezni zaradi
opravljnja nalog civilne zaščite in
prostovoljnega gasilstva ter
zavarovanje prostovoljnih gasilcev;
- škoda, povzročena tretjim
osebam;
organiziranje požarne straže;
- dejavnost javne gasilske službe;
- stroški intervencij
- reševanje ljudi in plovil na
celinskih vodah

- 26. člen Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne
- delovanje svetov za
lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: preventivo in vzgojo v cestnem
svet), ki delujejo kot posvetovalno telo župana.
prometu
- 35. člen Policijske uprave in območne policijske postaje ter organi, organizacije in institucije iz prvega in drugega odstavka tega člena
- delovanje, sosvetov, komisij in
sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja za zagotavljanje večje
drugih dogovorjenih oblik
varnosti. V ustanovitvenem aktu se določijo področje, območje in način njihovega delovanja.
partnerskega sodelovanja za
zagotavljanje večje varnosti

- 50. člen (4) Ne glede na določbo 53. člena tega zakona lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme
program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje zavoda.
Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z objavljenim javnim povabilom za izbiro izvajalcev javnih del.
- 53. člen (4) Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, regresa za letni dopust
ter materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programa javnih del. Za udeležence, katerih plača
ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost od
osnove v višini minimalne plače. (5) Izbor in sofinanciranje programov javnih del ter programov usposabljanja in izobraževanja iz
tretjega odstavka tega člena se podrobneje uredita v podzakonskem aktu.
- 64. člen (2) Naročnik programa javnega dela je lahko občina, pristojno ministrstvo ali glede na vsebino programa javnega dela tudi
ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

- financiranje ali sofinanciranje
programa javnih del

- Zakon o kmetijstvu

ne določa nalog občine - za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu

- podpore za prestrukturiranje

- Zakon o kmetijstvu (24. člen)
- Uredba o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju
2014–2020 (11. člen)

- 24. člen (1) Občina lahko uvede ukrepe razvoja podeželja, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom razvoja podeželja,
predpisi iz 10. člena tega zakona in predpisi Unije. (2) Sredstva za ukrepe iz tega člena zagotovi občina v svojem proračunu.
- 11.člen/ 10. LAS mora biti organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da
je ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji;

- ukrepi razvoja podeželeja
- izvajanje operacij v okviru
strategije lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost

MKGP

MKGP

Zemljiške operacije

Ukrepi za

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- Zakon o urejanju trga dela
(50. in 53. člen)
- Pravilnik o izboru in
sofinanciranju programov
javnih del (4. člen)
MDDSZ

11029002
Razvoj in
prilagajanje podeželskih območij
3.560.987,25

VSEBINA

- 27. člen (1) Pripadniku Civilne zaščite med opravljanjem nalog v Civilni zaščiti, usposabljanjem in izvrševanjem materialne dolžnosti, na podlagi
- Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami poziva pristojnega organa, pripada nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela zaradi opravljanja teh dolžnosti v višini in
pod pogoji, ki jih določi vlada. Vlada določi merila za sklepanje pogodb o službi v Civilni zaščiti ter uredi tudi druga plačila, prejemke in povračila v zvezi
(27., 28., 31., 116. člen)
z opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, prejemkov in povračil v skladu s tem
- Zakon o varstvu pred
členom imajo tudi državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v enotah, službah in drugih operativnih
požarom (3. člen, 37. člen)
sestavah društev in nevladnih organizacij v skladu s tem zakonom. (2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka izplača delodajalec v breme države ali
- Zakon o gasilstvu (2., 6., 27., lokalne skupnosti, odvisno od tega, kje je državljan razporejen v Civilno zaščito.
43. člen)
- 28. člen (6) Stroške zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena krije država oziroma
lokalna skupnost, če oseba ni zavarovana na drugi podlagi.
- Zakon o varstvu pred
- 31. člen (1) Država in lokalna skupnost sta odgovorni za škodo, povzročeno tretjim osebam namenoma ali zaradi velike malomarnosti pri izvajanju
utopitvami (14. člen)
dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter pri usposabljanju in drugih službenih opravilih, ki so povezana z varstvom pred naravnimi in drugimi
K52
nesrečami.
- 71. člen Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah obsega zlasti: prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč; pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem; prvo veterinarsko pomoč;
gašenje in reševanje ob požarih; reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov; reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in
drugih nesrečah na morju, rekah in jezerih; reševanje ob velikih nesrečah v prometu; reševanje ob rudniških nesrečah; reševanje v gorah; reševanje v
jamah; reševanje na vodi in iz vode; varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi; varstvo pred snežnimi plazovi; izvajanje radiološke,kemijske in
biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, drugih sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah; reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja;
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
- 116. člen (2) Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako kot za druge
potrebe javne porabe.
- 3. člen (1) Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo gasilske enote, kot obvezno javno službo. (2) Zakon oziroma predpis samoupravne lokalne
skupnosti določa dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot neobvezne javne službe. (3) Naloge, organizacijo in status gasilskih organizacij
ureja poseben zakon.
- 37. člen (1) Požarno stražo mora organizirati: 4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je
razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. (2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo...
- 2. člen (1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (v nadaljnjem besedilu: javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo
občine in država.
- 6. člen (2) Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: redno delovanje gasilskih enot; gasilsko zaščitno in reševalno
opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;izobraževanje in dopolnilno
usposabljanje pripadnikov gasilskih enot; gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva; povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri
opravljanju nalog gasilstva; povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz prvega odstavka 3. člena tega zakona;
opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
- 27. člen Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 25. člena tega zakona ter prispevke in stroške iz prejšnjega člena
(zavarovanje prostovoljnih gasilcev).
- 43. člen (1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem zakonom, krije občina.
- 14. člen (2) Reševanje ljudi in plovil na celinskih vodah vodijo in izvajajo gasilske in druge reševalne službe v sodelovanju s policijo in v skladu s
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

MNZ

Notranja varnost

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003

31.867.980,33

PRAVNE PODLAGE

525.700,67

525.700,67

525.700,67

0,00

MKGP

549.064,75

549.064,75

0,00

-549.064,75

MKGP

1.839.758,31

1.839.758,31

1.706.603,23

-133.155,08

- Zakon o kmetijskih zemljiščih - 56. člen Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagajo lastniki zemljišč, v njihovem imenu pa komasacijski odbor, njihova
(56., 73., 87., 96. člen)
skupnost na podlagi pogodbe, pravna oseba ali lokalna skupnost.
- 73. člen Sredstva za komasacijo zagotavljajo:lastniki zemljišč s komasacijskega območja; občina iz proračuna; Republika Slovenija iz
proračuna; iz drugih virov.
- 87. člen Upravljanje in vzdrževanje osuševalnih sistemov, katerih lastnik primarne odvodnje osuševalnega sistema je lokalna
skupnost (v nadaljnjem besedilu: osuševalni sistemi, ki so v lasti lokalnih skupnosti), se izvaja kot lokalna javna služba.
- 96. člen Upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov je lokalna javna služba.

- Zakon o kmetijstvu

ne določa nalog občine - za ukrepe za stabilizacijo trga

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

- melioracije (upravljanje in
vzdrževanje lokalnih
osuševalnih sistemov in
vzdrževanje in delovanje
lokalnih namakalnih sistemov)

- komasacije

financiranje s prispevki
lastnikov kmetijskih
zemljišč

- neposredna plačila
(premije)
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

11039001

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Delovanje služb in

javnih zavodov
133.155,08

11039002

133.155,08

0,00

-133.155,08

rastlin in živali

1104

Gozdarstvo
11049001
Vzdrževanje in
gradnja gozdnih cest

1105

Ribištvo
11059001

1.706.603,23

1.706.603,23

0,00

5.524.516,13

5.524.516,13

5.524.516,13

0,00

5.524.516,13

5.524.516,13

5.524.516,13

0,00

56.574,24

56.574,24

0,00

-56.574,24

Program razvoja

ribištva

12
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN
1202
Urejanje, nadzor in oskrba na
področju proizvodnje in distribucije električne
energije
12029001
Oskrba z električno
energijo
1204
Urejanje, nadzor in oskrba na
področju predelave in distribucije nafte
in zemeljskega plina
12049001
Oskrba s plinom

1206
Urejanje področja učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije
12069001
Spodbujanje rabe
obnovljivih virov energije

1207
Urejanje, nadzor in oskrba z
drugimi vrstami energije
12079001
Oskrba s toplotno
energijo

13
PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

Cestni promet in infrastruktura

56.574,24

56.574,24

0,00

-56.574,24

2.334.723,52

2.334.723,52

1.610.519,94

-724.203,58

274.138,42

274.138,42

0,00

-274.138,42

274.138,42

274.138,42

0,00

-274.138,42

16.091,33

16.091,33

0,00

-16.091,33

16.091,33

16.091,33

0,00

-16.091,33

1.610.519,94

1.610.519,94

1.610.519,94

0,00

1.610.519,94

1.610.519,94

1.610.519,94

0,00

433.973,83

433.973,83

0,00

-433.973,83

433.973,83

433.973,83

0,00

-433.973,83

160.360.688,22

160.037.688,51

156.503.039,81

-3.534.648,70

159.705.119,80

159.705.119,80

156.503.039,81

-3.202.079,99

MKGP

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- 115. člen (1) Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, lahko opravljajo javne službe na področju
kmetijstva tudi javni zavodi, katerih ustanovitelji so Republika Slovenija, občina ali na podlagi posebnega zakona druga oseba javnega
prava.
- 116. člen (1)
Javna služba na področju kmetijstva se financira iz: delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev; proračuna Republike
Slovenije in občin; drugih virov.
- 122. člen Javne službe na področju kmetijstva po tem zakonu so: kmetijsko svetovanje; strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih
rastlin; strokovne naloge v živinoreji; ohranjanje in trajnostna raba genskih virov za prehrano in kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
naloge genske banke); upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov; svetovanje v čebelarstvu.

- Zakon o zaščiti živali (27., 31.
in 33. člen)
- Zakon o zdravstvenem
varstvu rastlin (70. člen)

- 27. člen Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800
- zavetišče za zapuščene živali - sofinanciranje društev, ki
registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.
delujejo v javnem interesu
- 31. člen Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni
znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni
zagotovila zavetišča.
- 33. člen Imetnik zavetišča pridobi sredstva za vzpostavitev zavetišča iz naslednjih virov:proračuna lokalne samoupravne skupnosti;
- 70. člen Društvu, ki deluje v javnem interesu, lahko minister iz proračuna Republike Slovenije oziroma lokalna samoupravna skupnost
iz svojega proračuna dodeli sredstva za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu, na podlagi pogodbe in v skladu zakonom, ki
ureja javna naročila.

MKGP

MKGP

VSEBINA

- Zakon o kmetijstvu (115.,
116., 122. člen)

MKGP

Zdravstveno varstvo

1.706.603,23

PRAVNE PODLAGE

OPOMBE

- financiranje dejavnosti javne
službe na ravni občine

- Zakon o gozdovih (38. člen) - 38. člen (3) Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz prihodkov iz 49. člena tega
- vzdrževanje gozdnih cest
- Zakon o divjadi in lovstvu (29. zakona ter Republika Slovenija.
- ukrepi varstva in vlaganj v
člen)
- 29. člen (5) 50 odstotkov koncesijske dajatve je prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. naravne vire
Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. (6) Občini
nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom.

- Zakon o morskem ribištvu
- Zakon o sladkovodnem
ribištvu
- Uredba o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju
2014–2020 (11. člen)

ne določa nalog občin - za naloge na področju ribištva
ne določa nalog občin - za naloge na področju ribištva
- 11.člen/ 10. LAS mora biti organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da
je ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji;

- Energetski zakon

ne določa nalog občin - za oskrbo z električno energijo

- Energetski zakon (216., 217.
člen)
- Zakon o gospodarskih javnih
službah (60. člen)

- 216. člen (1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
- 217.člen Dejavnost operaterja distribucijskega sistema se financira iz omrežnine in iz drugih prihodkov za izvajanje gospodarske javne
službe.
- 60. člen Iz
sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi
ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

- Energetski zakon (29., 325.
člen)

- 29. člen (1) Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program ravnanja z energijo v
lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh. (2) Na podlagi LEK
se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba
energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.
(3) V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z EKS in akcijskimi načrti iz 26. člena tega zakona
in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje energetske
učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo
dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja.
- 325. člen (1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi
oziroma pooblasti lokalno energetsko organizacijo. (2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu, so:
priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov, naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo,
izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

- Energetski zakon (216., 217.
člen)
- Zakon o gospodarskih javnih
služabah (60. člen)

- 216. člen (1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
- 217.člen Dejavnost operaterja distribucijskega sistema se financira iz omrežnine in iz drugih prihodkov za izvajanje gospodarske javne
službe.
- 60. člen Iz
sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi
ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

- sofinanciranje ribiških družin
- izvajanje operacij v okviru
strategije lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost

MZI

MZI

MZI

MZI

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

- subvencije cen storitev
gospodarskih javnih služb
(oskrba s plinom je izbirna
gospodarska javna služba )

- priprava lokalnega
energetskega koncepta (LEK)
- delovanje lokalnih energetskih
organizacij

- subvencije cen storitev
gospodarskih javnih služb
(oskrba s toplotno energijo je
izbirna gospodarska javna
služba)
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13029001
vzdrževanje občinskih cest

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Upravljanje in tekoče

95.230.901,95

13029002
Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

3.093.203,45

95.230.901,95

3.093.203,45

95.230.901,95

0,00

0,00

-3.093.203,45

13029004

13029006
Investicijsko
vzdrževanje in gradnja državnih cest
Železniški promet in

13039001
Investicijsko
vzdrževanje in gradnja javne železniške
infrastrukture
1304
Letalski promet in infrastruktura
13049001
Letališka
infrastruktura in oprema navigacijskih služb
1305

Vodni promet in infrastruktura
13059001
Investicije v
pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
1306

Telekomunikacije in pošta
13069001
Investicijska
vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

14

MZI

28.113.353,17

28.113.353,17

0,00

MZI

Upravljanje in tekoče

7.406,65

1303
infrastruktura

0,00

Cestna razsvetljava
28.113.353,17

13029005
vzdrževanje državnih cest

33.151.378,04

GOSPODARSTVO

1401
Urejanje in nadzor na področju
gospodarstva in varstva potrošnikov

108.876,54

7.406,65

108.876,54

7.406,65

0,00

0,00

-108.876,54

- Zakon o cestah (16., 41., 95.,
96. člen)
- Pravilnik o rednem
vzdrževanju javnih cest (10.
člen)

- 95. člen Upravljavec občinskih cest je občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec občinske ceste). Način izvajanja nalog
upravljanja določi pristojni organ občine s splošnim aktom.
Primeri nalog upravljanja občinskih cest: ustanavljanje služnosti, organiziranje obveščanja javnosti o stanju cest in prometa na njih,
izdajanje soglasij za gradnjo žičniških naprav nad cesto ali ob njej, izdajanje soglasij za izkoriščanje mineralnih surovin ob cesti,
izdajanje soglasij za izvajanje del zunaj varovalnega pasu ceste, izdajanje soglasij za izvajanje del v območju ceste, ki bi lahko ovirala
ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, začasna prepoved ali omejitev prometa na cesti,
izdajanje dovoljenj za zaporo ceste, izdaja dovoljenj za izredni prevoz, vodenje podatkov o obč. cestah in posredovanje le-teh Direkciji
RS za infrastrukturo, izdaja soglasij za posege v varovalnem pasu javne ceste, izdaja soglasij k gradnji in rekonstrukciji cestnih
priključkov.
- 16. člen (1) Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih
cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest). (3) Način izvajanja
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest določi vlada, občinskih cest pa občina.
- 96. člen Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki
urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu,
cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih
cest.
- 10. člen (2) Dela rednega vzdrževanja so: pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin,
redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje
cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov,
nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi, zimska služba.
- 41. člen (6) Vzpostavitev in označitev ter vzdrževanje omrežja kolesarskih povezav je v javnem interesu.

- Zakon o cestah ( 96. člen)

- 96. člen Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki
urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu,
cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih
cest.

- Zakon o varstvu okolja (149.
člen)
- Zakon o cestah (39., 103.
člen)
- Zakon o prevozih v cestnem
prometu (52. člen)
- Zakon o financiranju občin (9.
člen)

- 149. člen (4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka in
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin).
- 39. člen (4) Lokalne ceste se v naseljih lahko razvrščajo v več podkategorij, ki se določijo v predpisu iz petega odstavka tega člena.
5) Merila za kategorizacijo javnih cest določi vlada.
- 103. člen (1) Upravljavec občinske ceste mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.
- 52. člen (3) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni liniji v pogojih gospodarske javne službe uvede na predlog
samoupravne lokalne skupnosti in je izvajanje linije pretežno v interesu te samoupravne lokalne skupnosti, jo je samoupravna lokalna
skupnost dolžna sofinancirati.
- 9. člen (1) Občina lahko predpiše občinsko takso za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje in opravljanje drugih
dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
javnih
površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in
podobno, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb, stavb v lasti občine, in za druge zadeve, če tako določa
zakon.

MZI

Urejanje cestnega

33.151.378,04

VSEBINA

MZI

prometa

33.151.378,04

PRAVNE PODLAGE

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

OPOMBE

- upravljanje in redno
vzdrževanje občinskih cest
(lokalne ceste in javne poti ter
cestna infrastruktura)
- vzdrževanje kolesarskih
povezav

izdatki povezani z
investicijami

- upravljanje in redno
- urejanje javnih plakatnih mest
vzdrževanje javnih parkirišč
- ukrepi trajnostne mobilnosti
- kategorizacija cest?
(javne električne polnilnice)
- banka cestnih podatkov
- sofinanciranje linij v cestnem
prometu,

- Zakon o cestah (8., 20. člen) - 8. člen (1) Javno cesto sestavljajo:
----- javna razsvetljava ---- cestna razsvetljava
- Pravilnik o projektiranju cest - 20. člen Prehodi za pešce na cestah morajo biti ponoči ustrezno osvetljeni.
(59. člen)
- 59. člen 3) Razsvetljavo je treba namestiti na cestah v naseljih, v kanaliziranih križiščih, na razcepih na daljinskih cestah, na križiščih
glavnih in regionalnih cest z glavnimi in regionalnimi cestam zunaj naselij, na avtobusnih postajališčih, na hodnikih za pešce v območju
označenih prehodov ali podhodov, na površinah kontrolnih postaj, bencinskih servisov, počivališč in oskrbnih postajališč ter parkirišč.
- Zakon o cestah (62. člen)

- 62. člen (1) V območju meje naselja občine vzdržujejo prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, - redno vzdrževanje državnih
ki so v funkciji javnih površin naselja: odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in odobne prometne cest skozi naselja
površine, namenjene odvijanju prometa v naselju; podhode in nadhode za pešce ali kolesarje; cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo
prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo; kolesarske
steze in pločnike; zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.
(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja prometa v
naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja.

- Zakon o cestah (47. člen)

- 47. člen (1) Gradnjo prometnih površin, objektov in naprav iz prvega odstavka 62. člena tega zakona na, ob, pod ali nad voziščem
državne ceste ter ureditev prehodov za pešce v naselju, ki so potrebne zaradi pretočnosti in varnosti državne ceste, financira oziroma
sofinancira občina. Financiranje oziroma sofinanciranje teh prometnih površin, objektov in naprav se uredi s posebno pogodbo, ki jo
skleneta Republika Slovenija in občina.

MZI

MZI

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

izdatki povezani z
investicijami

144.341,06
podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

144.341,06
7.600,00

podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

7.600,00
171.058,65

podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

171.058,65
332.568,71

332.568,71

0,00

-332.568,71

332.568,71

332.568,71

0,00

-332.568,71

32.991.379,21

32.991.379,21

24.146.537,37

-8.844.841,84

3.900,00

3.900,00

0,00

-3.900,00

izdatki povezani z
investicijami

MIZŠ
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

14019001

Varstvo potrošnikov

1402
Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti
14029001
Spodbujanje razvoja
malega gospodarstva

1403
Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
14039001
Promocija občine

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)
3.900,00

0,00

-3.900,00

8.840.941,84

8.840.941,84

0,00

-8.840.941,84

8.840.941,84

8.840.941,84

0,00

-8.840.941,84

24.146.537,37

24.146.537,37

24.146.537,37

0,00

4.447.500,99

4.447.500,99

0,00

MGRT

MGRT

MGRT

Spodbujanje razvoja

15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
1501
Zmanjševanje onesnaženja,
kontrola in nadzor
15019001
Regulatorni okvir,
splošna administracija in oblikovanje politike

1502
Zmanjševanje onesnaženja,
kontrola in nadzor
15029001
Zbiranje in ravnanje
z odpadki

19.699.036,38

19.699.036,38

19.699.036,38

0,00

30.212.156,77

30.212.156,77

29.933.069,84

-279.086,93

746.311,70

746.311,70

746.311,70

0,00

746.311,70

746.311,70

746.311,70

0,00

27.755.712,45

27.755.712,45

27.755.712,45

0,00

8.103.585,17

15029002

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

3.900,00

4.447.500,99

14039002
turizma in gostinstva

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

8.103.585,17

8.103.585,17

0,00

17.321.851,55

17.321.851,55

0,00

ne določa nalog občin

- Zakon o podpornem okolju za
podjetništvo
- Zakon o lokalni samoupravi
(21. člen)
- Zakon o javnih financah (73.
člen)

ne določa nalog občin
- 21. člen omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in
kmetijstva;
- 73. člen (2) Vlada oziroma občinski svet se lahko na predlog pristojnega ministra oziroma občinskega organa odločita za nakup delnic
ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo nacionalni oziroma občinski
interesi.

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- 20. člen (1) Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja se
zagotavljajo v proračunih občin, iz namenskih virov financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnih območij, opredeljenih v
drugem odstavku tega člena in iz drugih virov. (2) Namenski viri financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja
so: del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu zakona o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem
območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
turistična taksa, ki je namenjena
za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v 21. členu tega zakona.
- 21. člen Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, so: 1. Informacijsko turistična
dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem
besedilu: obiskovalcev), ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in
pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 2. spodbujanje
razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 4.
razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 5. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 6. organizacija
in izvajanje prireditev, 7. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, 8. druge
storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
- 13. člen Za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest lahko lokalna skupnost pobira pristojbino, ki jo določi s splošnim aktom.
- 14. člen Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti je izbirna gospodarska javna služba. S splošnim aktom iz
prejšnjega člena lahko lokalna skupnost podeli koncesijo za upravljanje s pristanišči ter vstopnimi in izstopnimi mesti.
Za podelitev koncesije se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
- 38. člen (1) Kadar lokalna skupnost tako odloči, se javni prevoz potnikov po žičniških napravah opravlja kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

- sofinanciranje programov
turistične zveze in društev
oziroma drugih turističnih
organizacij
- turistične prireditve
- nudenje brezplačnih
turističnih storitev (na primer
turistično vodenje na
turističnem območju)
- razvoj in vzdrževanje
turistične infrastrukture
(turistični znaki in kažipoti)
- razvoj in vzdrževanje javnih
površin, namenjenih turistom
- upravljanje s pristanišči in
vstopno izstopnimi mesti na
celinskih vodah
- sofinanciranje javnega
prevoza potnikov po žičniških
napravah

- Zakon o varstvu okolja (12.,
38., 106. člen)

- 12. člen (3) Država in občina spodbujata ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja.
- 38. člen (1) Program varstva okolja in operativne programe za svoje območje sprejme mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša
samoupravna lokalna skupnost, ob smiselni uporabi določb 35., 36. in 37. člena tega zakona.
- 106. člen (5) Poročilo o stanju okolja najmanj vsako četrto leto za svoje območje pripravi in javno objavi tudi mestna občina, lahko pa
tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ob smiselni uporabi določb 107. člena tega zakona.

- programa varstva okolja
- poročilo o varstvu okolja

- Zakon o varstvu okolja (11.,
149. člen)
- Zakon o gospodarskih javnih
služabah (60. člen)

- 11. člen (2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja
s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni
pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
- 149. člen (4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka in
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin).
- 60. člen Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega
člena.

- sanacija črnih odlagališč
- odvoz kosovnih odpadkov
- odvoz posebnih odpadkov
- subvencije cen storitev
gospodarskih javnih služb

- Zakon o varstvu okolja (149.
člen)
- Zakon o gospodarskih javnih
službah (60. člen)

- 149. člen (4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka in
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin).
- 60. člen Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega
člena.

- subvenicije cen storitev
gospodarskih javnih služb

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

OPOMBE

- podpore podjetnikom
- kapitalske naložbe (nakup
delnic ali deleža v gospodarski
družbi)

- Zakon o spodbujanju razvoja
turizma (20., 21. člen)
- Zakon o plovbi po celinskih
vodah (13., 14. člen)
- Zakon o žičniških napravah
za prevoz oseb (38. člen)

MOP

MOP

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- Zakon o spodbujanju razvoja - 20. člen (1) Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja se
- promocijske aktivnosti (na
turizma (20., 21. člen)
zagotavljajo v proračunih občin, iz namenskih virov financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnih območij, opredeljenih v primer: sejmi, razstave, karte,
drugem odstavku tega člena in iz drugih virov. (2) Namenski viri financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zloženke...)
so: del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu zakona o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem
območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
turistična taksa, ki je namenjena
za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v 21. členu tega zakona.
- 21. člen Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, so: 1. Informacijsko turistična
dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem
besedilu: obiskovalcev), ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in
pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 2. spodbujanje
razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 4.
razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 5. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 6. organizacija
in izvajanje prireditev, 7. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, 8. druge
storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

MOP

vodo

VSEBINA

- Zakon o varstvu potrošnikov

MGRT

Ravnanje z odpadno
17.321.851,55

PRAVNE PODLAGE

financiranje s
koncesijsko dajatvijo in
turistično takso

financiranje s
koncesijsko dajatvijo in
turistično takso
financiranje s pristojbino
za uporabo pristanišč in
vstopno izstopnih mest
na celinskih vodah
prevoz potnikov po
žičniških napravah sodi
v področje 13
PROMETA,
PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

- odškodnine za komunalne
deponije

Stran 7

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

15029003

Upravljanje in nadzor vodnih

virov
15049001

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Izboljšanje stanja

okolja
1504

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

2.330.275,73

2.330.275,73

2.330.275,73

0,00

798.205,20

798.205,20

798.205,20

0,00

MOP

Načrtovanje, varstvo

in urejanje voda

1505

Pomoč in podpora ohranjanju

narave

798.205,20

798.205,20

798.205,20

0,00

632.840,49

632.840,49

632.840,49

0,00

632.840,49

632.840,49

0,00

279.086,93

279.086,93

0,00

-279.086,93

279.086,93

279.086,93

0,00

-279.086,93

16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

75.460.808,15

75.460.808,15

69.894.489,25

-5.566.318,90

1602
Prostorsko in podeželsko
planiranje in administracija

6.416.737,32

6.416.737,32

6.416.737,32

0,00

1506
storitve

Splošne okoljevarstvene

15069001
varstva okolja in narave

MOP

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- 11. člen (2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja - odstranjevanje nedovoljenih
s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni
odpadov za avtomobile
pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.

- Zakon o vodah (4. člen in
drugi členi, 92. člen)

- 4. člen Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči je v pristojnosti države, razen tistih nalog, za katere je po tem zakonu - urejanje vodnih zemljišč
pristojna lokalna skupnost.
določitev zemljiške parcele vodnega zemljišča
-lokalna skupnost lahko določi, da se status naravnega vodnega javnega dobra vzpostavi tudi na delu priobalnega zemljišča celinskih
voda
lokalna skupnost predpiše način in pogoje splošne rabe zamrznjenih površin površinskih voda
-lokalna skupnost določi status naravnega morskega javnega dobra tudi na delu priobalnega zemljišča morja
• označevanje kopalnih voda;
-varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki presega obseg varstva iz drugega odstavka tega člena, lahko zagotavlja lokalna skupnost
sama ali skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ob soglasju ministrstva.
-lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.
-obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda, je obvezna
državna ali lokalna gospodarska javna služba.
• Zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda država in lokalne skupnosti zagotavljajo na ogroženem območju načrtovanje, gradnjo
in upravljanje vodne infrastrukture, zlasti visokovodnih nasipov, zadrževalnikov, prodnih pregrad, objektov za stabilizacijo dna in brežin,
črpališč in odvajanje zalednih voda.
• varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij, ki obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka
padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.;
• izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prevzeti in odložiti zbrano plavje, odpadke in druge opuščene ali
odvržene predmete in snovi iz 4. točke drugega odstavka 98. člena ZV-1 na predpisan način;
• izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki z območja lokalne skupnosti, kjer so zbrani odpadki, mora komunalne odpadke
prevzeti na stroške imetnika vodne pravice;
- Raziskave izvirov in zalog pitne vode lahko zagotavlja tudi lokalna skupnost, skladno z določbami tega zakona.
- če so podzemne vode pomembne za oskrbo s pitno vodo, mora zemljišče, ki je potrebno za črpanje vode, odkupiti ali predlagati
njegovo razlastitev po predpisih, ki urejajo razlastitev.

- Zakon o ohranjanju narave
(150., 45., 55., 83., 84., 88.,
90., 132. člen)
- Zakon o regijsekm parku
Škocjanske jame (22. člen)

- 150. člen (1) Država zagotavlja sredstva za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, opravljanje javne
službe ohranjanja narave ter za odškodnine po tem zakonu. (2) Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ukrepe iz prejšnjega
odstavka, če se nanašajo na varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena.
- 45. člen (4) Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ukrepe iz prejšnjega odstavka, če se nanašajo na varstvo naravnih vrednot
lokalnega pomena (pogodbeno varstvo, zavarovanje, začasno zavarovanje in obnovitev).
- 55. člen (1) Zavarovano območje ustanovi vlada ali pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti skupaj ali skupaj vlada in pristojni
organ ene ali več lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). (3) Z aktom o zavarovanju se v primeru iz prejšnjega
odstavka določi tudi način izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti.
- 83. člen Lokalna skupnost zagotavlja varstvo rastlinskih ali živalskih vrst ter vrst drugih živih organizmov, ki so lokalno ogroženi ali
pomembni, in izvaja ukrepe varstva iz četrtega odstavka 80., 81. in tretjega odstavka 82. člena tega zakona na podlagi strokovnega
predloga organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
- - 84. člen 6) Lokalna skupnost je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč, razen vodnih zemljišč, na zavarovanih območjih, za
katere je sprejela akt o zavarovanju. Predkupno pravico uveljavlja na način iz tega zakona.
- 88. člen (1) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah se v javno korist lahko odvzame ali omeji, kadar je to potrebno
zaradi varstva naravnih vrednot ali doseganja namena ustanovitve zavarovanega območja. (6) Za odvzeto nepremičnino mora
ministrstvo ali pristojen organ lokalne skupnosti zagotoviti lastniku drugo enakovredno nepremičnino zunaj zavarovanega območja ali
plačati odškodnino.
- 90.
člen (2) Če je zavarovano območje, na katerem leži nepremičnina iz prejšnjega odstavka, zavarovala lokalna skupnost, je lokalna
skupnost dolžna odkupiti nepremičnino na zahtevo osebe iz prejšnjega odstavka.
- 132. člen (1) Upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, je obvezna lokalna javna služba. (2) Lokalna
skupnost zagotovi opravljanje javne službe iz prejšnjega odstavka na način iz 130. člena tega zakona.
- 22. člen Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti: iz republiškega proračuna na podlagi letnega programa dela
javnega zavoda, ki ga potrdi minister, iz proračunov lokalnih skupnosti,z vstopninami in donacijami, s sredstvi, pridobljenimi z
upravljanjem nepremičnin, s koncesijami, iz drugih virov.

- Zakon o varstvu okolja (97.
člen)

- 97. člen (4)Občina lahko neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja
okolja, zbrane podatke pa mora brezplačno posredovati

MOP

Informacijski sistem

VSEBINA

- Zakon o varstvu okolja (11.
člen)

MOP

15059001
Ohranjanje biotske
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

632.840,49

PRAVNE PODLAGE

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

OPOMBE

- ukrepi varstva naravnih
vrednost
- delovanje oziroma upravljanje
zavarovanih območij
- odškodnine

- izvajanje podrobnejšega ali
posebnega monitoringa stanja
okolja

Stran 8

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

16029001
Urejanje in nadzor
na področju geodetskih evidenc

1.988.891,46

16029002
Nadzor nad
prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16029003

207.205,28

1.988.891,46

207.205,28

1.988.891,46

207.205,28

0,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost
16039001
Oskrba z vodo

4.220.640,58

4.220.640,58

0,00

49.854.539,33

49.854.539,33

46.079.768,00

-3.774.771,33

9.099.121,27

16039002
in pogrebna dejavnost
16039003

3.774.771,33

0,00

MOP

3.774.771,33

0,00

-3.774.771,33

11.749.592,97

11.749.592,97

0,00

MOP

1.272.031,63

1.272.031,63

0,00

MJU

Druge komunalne

dejavnosti
23.959.022,13

1605
gradnje

Spodbujanje stanovanjske

16059001
stanovanjski gradnji

12.388.543,27

- ureditev meje med občinami
- izdelava, namestitev in
vzdrževanje napisnih tabel
naselij in ulic
urejanje mej občin
- zagotavljanje podatkov za
prostorski informacijski sistem
vodenje katastra gospodarske
javne infrastrukture
- vodenje evidence stavbnih
zemljišč za odmero
nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

- Zakon o graditvi objektov (6.
člen)

- 6. člen (5) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih
pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo
objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo objekta, lahko
občina odredi odstranitev objekta.

- odstranitev objektov

- Zakon o prostorskem
načrtovanju (11., 14. člen)

- 11. člen (2) Občina je pristojna za:
1. določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
2. določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
3. načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.
- 14. člen (5) Občinska prostorska akta sta občinski prostorski načrt ter občinski podrobni prostorski načrt. Občina lahko sprejme
strateški del občinskega prostorskega načrta kot občinski strateški prostorski načrt, ki je v tem primeru samostojen občinski prostorski
akt.

- izdelava občinskih prostroskih
aktov

- Zakon o varstvu okolja (149.
člen)
Zakon o gospodarskih javnih
službah (60. člen)

- 149. člen(4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka in
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin).
- 60. člen Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega
člena.

- subvenicije cen storitev
gospodarskih javnih služb

23.959.022,13

12.388.543,27

23.959.022,13

12.216.690,39

0,00

MOP

- Zakon o varstvu okolja (149.
člen)
- Zakon o gospodarskih javnih
službah (60. člen)

- 149 člen (4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka in
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin).
- 60. člen Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega
člena.

- upravljanje in vzdrževanje
javnih površin. zelenic, parkov,
otroških igrišč, kampov...

Zakon o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi (13.
člen)

13. člen Zastava se izobesi: ob.....

izobešanje zastav ob
praznikih....

- Zakon o varstvu okolja (149.
člen)
- Zakon o gospodarskih javnih
službah (60. člen)

- 149 člen (4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka in
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin).
- 60. člen Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega
člena.

- upravljanje in vzdrževanje
javnih sanitarij
- upravljanje in vzdrževanje
mest za oglaševanje in
plakatiranje
upravljanje in vzdrževanje
javnih tržnic in sejmišč

- Stanovanjski zakon (154.,
155., 156., 157. in 158. člen)

171.852,88

0,00

OPOMBE

praznična okrasitev naselij

verjetno gre za izdatke,
ki bi morali biti
evidentirani v
podprogramu 16039003
Objekti za rekreacijo

-

-171.852,88

Podpora individualni

171.852,88

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- vzdrževanje grobov, za
primere, ko je pogreb plačala
občina
najemnine za pokopališča

MGRT

Praznično urejanje
1.272.031,63

- 112. člen (1) Samoupravne lokalne skupnosti lahko zahtevajo ureditev meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in vpis urejene
meje v register prostorskih enot. Zahtevo vložijo vse prizadete samoupravne lokalne skupnosti skupaj. (2) Zahtevi za ureditev meje
med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi v register prostorskih enot je treba priložiti elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje. Elaborat
vsebuje prikaz meje, kakor je evidentirana v registru prostorskih enot in so jo sporazumno pokazali pooblaščeni predstavniki
samoupravnih lokalnih skupnosti. Davčni organ izda odločbe po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke,
veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem
davčni organ na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu
podatkov.
- 10. člen (1) Občina lahko z odlokom določi ime naselja, že določena imena naselij pa lahko preimenuje.
- 23. člen (4) Izdelavo, namestitev in vzdrževanje oziroma odstranitev napisnih tabel zagotavlja občina.
- - 87. člen Državni in občinski organi ter druge organizacije so dolžni med seboj izmenjavati podatke iz 85. in 86. člena tega zakona,
vsako s svojega delovnega področja in jih ministrstvu posredovati v predpisani obliki, pri čemer mora biti zagotovljena njihova
sledljivost in povezljivost v prostorski informacijski sistem (prostorski informacijski sistem in prikaz stanja prostora).
- 89. člen (1) Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastrukture na
podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture in podatkov, ki jih posredujejo investitorji po
končani gradnji. (2) Vodenje katastra iz prejšnjega odstavka zagotavljajo občine in ministrstva, v katerih delovno področje sodijo
posamezna omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture.
- Obveznost plačevanja NUSZ je opredeljena v Zakonu o stavbnih zemljiščih – ZSZ 84, ki se še vedno uporablja glede na določbe 5.
točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 oziroma glede na določbe prve alineje 56. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih – ZSZ 97, s katero je bilo ohranjeno v veljavi VI. Poglavje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Davčni
organ izda odločbe po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se
določa nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov, ki mu jih
posredujejo občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov.

- Zakon o pogrebni in
pokopališki dejavnosti

Objekti za rekreacijo

naselij
16039005

9.099.121,27

Urejanje pokopališč

11.749.592,97

16039004

9.099.121,27

- Zakon o evidentiranju
nepremičnin (112. člen)
- Zakon o določanju območij ter
o imenovanju in označevanju
naselij, ulic in stavb (10., 23.
člen)
- Zakon o prostorskem
načrtovanju (87., 89. člen)
- Zakon o stavbnih zemljiščih

MOP

načrtovanje
4.220.640,58

VSEBINA

MOP

Prostorsko

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

PRAVNE PODLAGE

-171.852,88

MOP

- 154. člen (1) Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge:
sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi stanovanja;
zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim
videzom stanovanjskih stavb;
(črtana);
vodi register stanovanj.

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

- podpore fizičnim osebam pri
zagotavljanju lastnih in najemnih
stanovanj

Stran 9

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

16059002
stanovanjske gradnje

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

0,00

6.549.538,17

6.549.538,17

0,00

6.800.988,23

6.800.988,23

5.181.293,54

-1.619.694,69

5.181.293,54

5.181.293,54

0,00

1702

Primarno zdravstvo
17029001
Dejavnost
zdravstvenih domov

1.619.694,69

1.619.694,69

0,00

-1.619.694,69

25.416.968,89

25.415.318,89
658.337,43

24.665.715,79
658.337,43

-749.603,10
0,00

658.337,43

658.337,43

Bolnišnično varstvo
17039001
Investicijska vlaganja

v bolnišnice
1705
Zdravila in ortopedski
pripomočki ter lekarniška dejavnost
17059001
Lekarniška
dejavnost
1706
Preventivni programi
zdravstvenega varstva
17069001
Spremljanje
zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

658.337,43

658.337,43

0,00

PRAVNE PODLAGE

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

OPOMBE

- delovanje stanovanjskega
sklada

financiranje z najemnino

- Stanovanjski zakon (154.
člen)

- 154. člen (1) Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge:
sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi stanovanja;
zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim
videzom stanovanjskih stavb;
(črtana);
vodi register stanovanj.

- upravljanje in vzdrževanje
stanovanj in stanovansjkih
stavb, namenjenih začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb

financiranje z najemnino

- Zakon o lokalni samoupravi
(21. člen)
- Zakon o prostorskem
načrtovanju (74. člen)
- Zakon o stavbnih zemljiščih
(6., 7., 8. člen)

- 21. člen upravlja občinsko premoženje
74. člen (1) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. Občina lahko gradi komunalno opremo, ki je
določena v prostorskem aktu, tudi brez programa opremljanja, če po vrednosti letno ne presega pet odstotkov sredstev, ki jih je občina
v preteklem letu vložila v komunalno opremo. Za to komunalno opremo občina ne more zaračunati komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del odloka, s katerim se
sprejme prostorski akt občine, kot spremembe in dopolnitve takega odloka, ali s posebnim odlokom o programu opremljanja, ki mora
biti skladen s prostorskim aktom občine.
- 6. člen (3) Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist se zagotavljajo v občinskem proračunu.
- 7.člen Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči iz prejšnjega člena obsega: pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za
gradnjo; graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih
zemljišč).
- 8. člen (1) Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je obvezna gospodarska javna služba.
- 21. člen upravlja občinsko premoženje
- 74. člen (1) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. Občina lahko gradi komunalno opremo, ki je
določena v prostorskem aktu, tudi brez programa opremljanja, če po vrednosti letno ne presega pet odstotkov sredstev, ki jih je občina
v preteklem letu vložila v komunalno opremo. Za to komunalno opremo občina ne more zaračunati komunalnega prispevka.

- upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih zemljišč
(javno dobro, kmetijska in
gozdna zemljišča ter stavbna
zemljišča)
- izdelava programa
opremljanja stavbnih zemljišč

- 8. člen Občina oziroma mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da: oblikuje in uresničuje programe za
krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe; zagotavlja izvajanje higiensko
epidemiološke, zdravstvenostatistične in socialnomedicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;
oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program; zagotavlja zdravstveno varstvo
pripadnikov Civilne zaščite, gasilskih in drugih splošnih reševalnih služb med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja
in pomoči v enotah, službah ter drugih operativnih sestavah, ki jih organizirajo občine, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi; kot
ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o
ustanovitvi; zagotavlja mrliško pregledno službo.
- 5. člen Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto.

- zagotavljanje srestev za
druge obveznosti, določene z
zakonom in aktom o ustanovitvi
( na primer: kritje primanjkljaja,
izvršbe)

MOP

MZ

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- 154. člen (1) Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge:
sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi stanovanja;
zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim
videzom stanovanjskih stavb;
(črtana);
vodi register stanovanj.
- 158. člen (3) Sredstva za poslovanje javnega stanovanjskega sklada se zagotavljajo:
1. v občinskem proračunu iz:
- rednih proračunskih sredstev;
- dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj;
- vračila anuitet za predhodno dana stanovanjska posojila;
- prihodkov od najemnin;
2. iz presežka prihodkov nad odhodki;
3. z namenskimi sredstvi, ki jih prejmejo od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb.

MOP

MOP

VSEBINA

- Stanovanjski zakon (154.,
158. člen)

MOP

Nakup zemljišč

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1703

5.667.152,22

6.549.538,17

5.181.293,54

17

5.667.152,22

Drugi programi na

1606
Upravljanje in razpolaganje z
zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
16069001
Urejanje občinskih
zemljišč

16069002

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Spodbujanje

5.667.152,22

16059003
stanovanjskem področju

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

- Zakon o lokalni samoupravi
(21. člen)
- Zakon o prostorskem
načrtovanju (74. člen)

- Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (8. člen)
- Zakon o zdravstveni
dejavnosti (5. člen)

izdatki povezani z
investicijami

1.650,00
podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

1.650,00
14.517,04

14.517,04

0,00

-14.517,04

14.517,04

14.517,04

0,00

-14.517,04

884.632,55

884.632,55

884.632,55

0,00

MZ

- Zakon o lekarniški dejavnosti - 9. člen Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovi občina ali mesto za opravljanje te dejavnosti na svojem območju v
(9. člen)
soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

- Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (8. člen)

884.632,55

884.632,55

884.632,55

0,00

MZ

- 8. člen Občina oziroma mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da: oblikuje in uresničuje programe za
krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe; zagotavlja izvajanje higiensko
epidemiološke, zdravstvenostatistične in socialnomedicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;
oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program; zagotavlja zdravstveno varstvo
pripadnikov Civilne zaščite, gasilskih in drugih splošnih reševalnih služb med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja
in pomoči v enotah, službah ter drugih operativnih sestavah, ki jih organizirajo občine, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi; kot
ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o
ustanovitvi; zagotavlja mrliško pregledno službo.

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

izdatki povezani z
investicijami

- programi za krepitev zdravja
prebivalstva (vključno s
preventivnimi programi proti
uporabi drog, metadonske
ambulante) - na primer:
predavanja, zgibanke....

- varuh bolnikovih pravic
(Mestna občina Maribor)

Stran 10

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

1707
zdravstva

Drugi programi na področju
17079001

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

23.857.831,87

23.857.831,87

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)
23.122.745,81

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

varstvo

17079002

21.203.124,06

20.468.038,00

-735.086,06

služba

1802

Ohranjanje kulturne dediščine
18029001
Nepremična kulturna

2.654.707,81

2.654.707,81

2.654.707,81

0,00

152.185.126,27

152.162.882,09

149.790.135,93

-2.372.746,16

6.468.588,06

6.468.588,06

6.468.588,06

0,00

2.841.969,13

2.841.969,13

- 48. člen Prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela plačujejo: prispevek iz 2. točke 46. člena tega zakona
(prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino): - občine za zavarovance iz 24.
točke prvega odstavka 15. člena tega zakona (otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi
starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje) in prispevek iz 3. točke 46.
člena tega zakona (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov): - občine za zavarovance iz 21. točke prvega
odstavka 15. člena tega zakona (državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki
ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje)
- 30. člen (1) Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do plačila prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridob itev denarne socialne
pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega
naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. (2) Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so
ne glede na izpolnjevanje pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči, upravičene tudi osebe, nameščene v rejniško družino ali v
zavod na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, če niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega naslova, določenega z
zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Te osebe so upravičene do zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji kot otroci, zavarovani
kot družinski člani.

- plačilo prispevkov za
zdravstveno zavarovanje za
upravičence iz 30. člena
Zakona o uveljavljanu pravic iz
javnih sredstev (zavarovancI iz
21. in 24. točke prvega
odstavka 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju)

- nujna zobozdravstvena pomoč
- dežurne službe na podričju
zdravstvenega varstva
(pediatrija in drugo) nadstandard

413105 - Prispevek v
ZZZS za zdravstveno
zavarovanje oseb, ki ga
plačujejo občine:
20.468.038 (96,5%)

- Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (8. člen)
- Pravilnik o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne
službe (4., 18., 21.a člen)

- 8. člen Občina oziroma mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da: oblikuje in uresničuje programe za
krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe; zagotavlja izvajanje higiensko
epidemiološke, zdravstvenostatistične in socialnomedicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;
oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program; zagotavlja zdravstveno varstvo
pripadnikov Civilne zaščite, gasilskih in drugih splošnih reševalnih služb med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja
in pomoči v enotah, službah ter drugih operativnih sestavah, ki jih organizirajo občine, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi; kot
ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o
ustanovitvi; zagotavlja mrliško pregledno službo.
- 4. člen Mrliško pregledno službo zagotovi občinski organ pristojen za zdravstvo s pogodbo s pristojnim zdravstvenim zavodom ali
zasebnim zdravnikom s pogodbo o koncesiji. S pogodbo iz prejšnjega odstavka se uredijo zlasti naslednja vprašanja:
poimensko se
določijo zdravniki, ki bodo opravljali mrliško pregledno službo in določi tudi nadomeščanje v primeru njihove bolezenske ali druge
prizadetosti, odsotnosti ali zadržanosti, višino povračila zdravstvenemu zavodu za delo zdravnika in koliko od povračila dobi zdravnik
od vsakega opravljenega mrliškega pregleda, območja, na katerem bo posamezen zdravnik opravljal mrliško pregledno službo,
plačevanje obdukcij in transportnih stroškov v zvezi s postopkom, če vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti ali če to zahteva iz
utemeljenih razlogov zdravnik, ki je bolnika zdravil.
- 18. člen Plačnik stroškov obdukcije iz prvega odstavka tega člena je občinski organ pristojen za zdravstvo, ki mora zagotoviti tudi
tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in pokop trupla). Če se izkaže, da gre za kaznivo dejanje spadajo stroški v
zvezi z obdukcijo med stroške kazenskega postopka.
- 21.a člen Plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih
obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, je občinski upravni organ, pristojen
za zdravstvo po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma osebe, katere prebivališče je neznano.

- zagotavljanje mrliško
pregledne službe (plačevanje
zdravnikov, sanitarne obdukcije
in transportnih stroškov)

- Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju
kulture (66. člen)
- Zakon o varstvu kulturne
dediščine (12., 35., 39., 40.,
41., 63., 100. člen)
- Zakon o vojnih grobiščih (15.
člen)

- 66. člen Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti,
novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske
kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.
- 12. člen: (1) Spomenik državnega pomena se razglasi z odlokom vlade, spomenik lokalnega pomena pa z odlokom predstavniškega
organa pokrajine ali občine (v nadaljnjem besedilu: akt o razglasitvi).
- 35. člen: (3) Pokrajina ali občina mora za program obnove spomenikov nameniti sredstva iz svojega proračuna najmanj v višini deleža
iz državnega proračuna.
- 39. člen: l(1) Lastnik spomenika je upravičen do nadomestila, če se mu zaradi varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko
izkoriščanje spomenika in tega v okviru varstvenega režima ni mogoče nadomestiti z drugo dejavnostjo.
- 40. člen: (1) Če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo
običajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajoče iz statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko
država, pokrajina ali občina za ta namen v okviru možnosti prispeva javna sredstva.
- 41. člen: (1) Investitor nedovoljenega posega je dolžan plačati odškodnino za razvrednotenje dediščine.
- 62. člen: (2) Pokrajina ali občina, ki je spomenik razglasila, ima predkupno pravico na spomeniku lokalnega pomena in na
nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega spomenika lokalnega pomena, če je tako določeno v aktu o razglasitvi, v primeru
neizkoriščene predkupne pravice države pa tudi na nepremičnini iz prejšnjega odstavka, ki je na območju te pokrajine ali občine.
- 63. člen: (1) Lastninska pravica na nepremičnem spomeniku se lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi (v nadaljnjem
besedilu: razlastitev).
- 100. člen: (1) Pokrajina ali občina lahko ustanovi organizacijo, ki izvaja izbirno lokalno javno službo varstva nepremične dediščine za
opravljanje ene ali več naslednjih nalog: dokumentiranje dediščine na ozemlju pokrajine ali občine, izvajanje predhodnih raziskav,
izvajanje posameznih konservatorsko-restavratorskih del, sodelovanje z lastniki nepremičnih spomenikov in z drugimi, ki imajo interese
v zvezi s posameznim spomenikom, ter posredovanje pojasnil, nasvetov in navodil, sodelovanje pri varstvu dediščine v primeru
oboroženega spopada in naravnih in drugih nesreč, upravljanje lokalnih spomenikov ter izvajanje programov za razvijanje zavesti o
dediščini.
- 15. člen Urejanje vojnih grobišč opravljajo lokalne skupnosti, ki ležijo na območju upravne enote, v medsebojnem sodelovanju in na
podlagi pogodbe z ministrstvom. V pogodbi se določi obseg urejanja ter višino in rok plačila storitev.

- razglasitev spomneikov
lokalnega pomena
- program vzdrževanja in
obnove spomenikov
pravica do nadomestila zaradi
poslabšanja pogojev
gospodarskega izkoriščanja
spomenika
izredna vlaganja v spomenik
- odškodnina za razvrednotenje
spomenika
- izvajanje predkupne pravice
- nadomestilo za razlastitev
- izvajanje lokalne javne
službe varstva nepremične
dediščine

- Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (48. člen)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (30. člen)

MZ

dediščina

2.841.969,13

OPOMBE

MZ

Mrliško ogledna

18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

VSEBINA

-735.086,06

Nujno zdravstveno

21.203.124,06

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

PRAVNE PODLAGE

0,00

MK
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

18029002

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Premična kulturna

dediščina

1803

Programi v kulturi
18039001

3.626.618,93

3.626.618,93

3.626.618,93

0,00

85.964.055,90

85.964.055,90

85.137.557,94

-826.497,96

založništvo

18039002

0,00

21.783.953,16

21.783.953,16

0,00

9.191.909,16

9.191.909,16

0,00

Mediji in

3.885.246,10

3.885.246,10

3.885.246,10

0,00

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- 66. člen Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
- izvajanje lokalne javne službe ustanovitev arhiva
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni
integraciji
varstva premične dediščine
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo. - odkupi premične dediščine
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti,
novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske
kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.
- 101. člen (1) Pokrajina zagotavlja pokrajinsko javno službo varstva premične in nesnovne dediščine z ustanovitvijo muzeja. (2)
Občina lahko sama ali skupaj z drugimi občinami ustanavlja muzeje ali druge organizacije za zagotavljanje izbirne občinske javne
službe varstva premične in nesnovne dediščine oziroma zagotovi izvajanje občinske javne službe varstva premične in nesnovne
dediščine na drug način. (3) Pokrajina ali občina je dolžna zagotavljati prostorske, strokovne in tehnične zahteve delovanja lokalne
javne službe varstva premične dediščine, vključno z nujnimi odkupi. (4) Izvajalec lokalne javne službe varstva premične in nesnovne
dediščine pripravlja pobude za razglasitev premične in nesnovne dediščine za spomenike lokalnega pomena. (5) Muzeji iz drugega
odstavka tega člena lahko ob izpolnjevanju pogojev tega zakona pridobijo status pooblaščenega muzeja.
- 57. člen (1) Arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti varujejo javno arhivsko gradivo organov samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilcev
javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja samoupravna lokalna skupnost, ter skladov, agencij in drugih pravnih
oseb, ki jih ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti. Samoupravna lokalna skupnost lahko ustanovi arhiv za varovanje svojega
javnega arhivskega gradiva.

- Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju
kulture (66. člen)
- Zakon knjižničarstvu (20.,
36.a, 52., 53. člen)
- Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti
kot javne službe

- 66. člen Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti,
novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske
kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.
- 20. člen Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z
drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.
- 36.a člen Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti: ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega
gradiva, ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, ustrezen prostor in opremo, ustrezno organizacijo knjižnične
dejavnosti.
- 52. člen Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, ki je javni zavod, zagotavlja ustanovitelj oziroma soustanovitelji in drugi
pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in finančnega načrta, pripravljenih skladno s pogoji iz 36. člena
tega zakona, h katerima so podali soglasje ustanovitelj oziroma soustanovitelji. Če ustanovitelj oziroma soustanovitelj ne odgovori v
roku 60 dni od dneva prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje dano.
- 53. člen Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina sklene pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na
svojem območju s splošno knjižnico v drugi občini, se finančna obveznost za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s
številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina
sama.

- dejavnost splošnih knjižnic
- dejavnost založništva
(nakup knjižničnega gradiva,
(dajanje knjig, brošur,
strokovni kader, prostor in
zbornikov, publikacij)
oprema, organizacija knjižnične
dejavnosti: osrednje, krajevne
in potujoče knjižnice-bibliobus,
premične zbirke)

- Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju
kulture (57., 61., 66. člen)

- 57. člen Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem javnega kulturnega programa pogodbo iz 93. člena tega zakona na
podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem v tem zakonu. Pogodba se praviloma sklepa za več let.
- 61. člen Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem kulturnega projekta pogodbo iz 93. člena tega zakona na podlagi
javnega razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem s tem zakonom. Javna sredstva za financiranje kulturnih projektov
zagotavljajo tako država kot lokalne skupnosti, pri čemer je država pristojna za financiranje kulturnih projektov državnega pomena,
lokalne skupnosti pa za projekte, ki so pomembni za njihovo območje.
- 66. člen Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni
integraciji
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti,
novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske
kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.

- dejavnost gledališč,
- izvajanje javnih kulturnih
programov (kulturna dejavnost
izvajalcev, ki niso javni zavodi),
ki izhajajo iz lokalnega
programa za kulturo,
- izvajanje kulturnih projektov?

- Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (66.
člen)
- Zakona o javnem skladu
Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (3., 15. člen)

- 66. člen Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni
integraciji
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti,
novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske
kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.
- 3. člen Skladno s tem zakonom in na podlagi pogodbe lahko sklad opravlja naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti tudi za
samoupravne lokalne skupnosti.
15. člen (3) Samoupravne lokalne skupnosti, za katere sklad izvaja naloge skladno s tem zakonom in ki so dogovorjene s pogodbami
med samoupravno lokalno skupnostjo in skladom, skladu na podlagi pogodb zagotavljajo: sredstva za sofinanciranje programov in
projektov, ki jih izvajajo njegove območne izpostave; sredstva za izplačilo plač dodatno zaposlenih na njegovih območnih izpostavah
ter za druge materialne stroške, povezane z delom dodatno zaposlenih; brezplačne prostore za delo njegovih območnih izpostav in
njihovo vzdrževanje; sredstva za kritje materialnih stroškov, povezanih s prostori območnih izpostav; dodatno opremo za delovanje
njegovih območnih izpostav in vzdrževanje te opreme.

- izvajanje ljubiteljske kulturne
dejavnosti na podlagi lokalnega
programa za kulturo
(sofinanciranje programov
kulturnih društev in zvez
kulturnih društev)
sofinanciranje programov in
projektov sklada za ljubiteljske
kulturne dejavnosti in delovanje
sklada za ljubitelsje kulturne
dejavnosti

- Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju
kulture (66. člen)
- Zakon o medijih (9.člen)

- 66. člen Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni
integraciji
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti,
novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske
kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.
- 9. člen (1) Izdajatelj medija (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost razširjanja programskih
vsebin, v skladu s tem zakonom.

- izvajanje javnih kulturnih
programov (kulturna dejavnost
izvajalcev, ki niso javni zavodi),
ki izhajajo iz lokalnega
programa za kulturo?
- izdajanje lokalnega časopisa,
ustanovitev lokalnega radia in
televizije?

MK

MK

Ljubiteljska kultura

9.191.909,16

18039004
avdiovizualna kultura

39.229.857,94

Umetniški programi

21.783.953,16

18039003

39.229.857,94

VSEBINA

- Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju
kulture (66. člen)
- Zakon o varstvu kulturne
dediščine (101. člen)
- Zakon o dokumentarnem in
arhivskem gradivu ter arhivih
(57. člen)
MK

Knjižničarstvo in

39.229.857,94

PRAVNE PODLAGE

MK
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

18039005

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Drugi programi v

kulturi

11.046.591,58

18039006
Zoološki in botanični
vrtovi, akvariji, arboretumi ipd
1804

Podpora posebnim skupinam
18049001
Programi
veteranskih organizacij
18049002
Podpora
duhovnikom in verskim skupnostim
18049003
narodnostnim skupnostim
18049004

826.497,96

826.497,96

0,00

-826.497,96

3.059.071,42

3.036.827,24

1.490.579,04

-1.546.248,20

401.868,07

401.868,07

0,00

-401.868,07

19

Varstvo in vzgoja predšolskih

19029002

1.490.579,04

1.490.579,04

0,00

MJU

1.144.380,13

1.144.380,13

0,00

-1.144.380,13

MJU

56.693.410,89

56.693.410,89

56.693.410,89

0,00

49.701.479,23

49.701.479,23

0,00

- Zakon o vojnih invalidih
- Zakon o vojnih veteranih

ne določa nalog občin

sofinanciranje programov
društev vojnih invalidov,
veteranov

- 20. člen (1) Občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom ali s stalno naseljeno romsko etnično
skupnostjo, se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti ali uresničevanje z zakonom določenih pravic romske etnične skupnosti.

- sofinanciranje dvojezičnosti in
urwesničevanje ustavnih pravic
italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti

6.991.931,66

6.991.931,66

6.991.931,66

0,00

402.542.872,75

399.607.566,60

382.636.725,97

-16.970.840,63

286.329.604,96

286.329.604,96

272.053.044,25

-14.276.560,71

285.531.214,01

271.254.653,30

-14.276.560,71

Primarno in sekundarno

798.390,95

798.390,95

0,00

66.149.756,86

65.812.160,76

65.812.160,76

0,00

- Zakon o športu (3., 7. in 23.
člen)

- 3. člen Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da: zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki - izvajanje letnega programa
se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za športa
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Sredstva za
uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih
skupnosti (v nadaljevanju: javna sredstva).
- 7. člen Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne
skupnosti. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo
uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in proračunih lokalnih skupnostih.
- 23. člen Javne zavode za šport (v nadaljnjem besedilu: zavod) lahko ustanovi država ali lokalna skupnost za opravljanje
administrativnega, strokovnega, organizacijskega, tehničnega in drugega dela.

- Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju (27.člen)

- 27. člen (1) Samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami,
zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v
mladinskem sektorju. (2) Samoupravna lokalna skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da: sprejme lokalni
program za mladino, ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja, finančno podpira programe v mladinskem sektorju
in izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.

- izvajanje lokalnega programa
za mladino,
sofinanciranje programov v
mladinskem sektroju
(mladinskih organizacij,
organizacij za mlade)

- Zakon o vrtcih (28. in 34.
člen)

- 28. člen Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. V proračunu
lokalne skupnosti se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih
vrtcev, lahko pa tudi vrtcev s koncesijo. Občina ustanoviteljica javnemu vrtcu zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova
dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. Če je občina
ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce, kot osnova za
plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo krije občina iz četrtega odstavka tega člena. Sredstva iz
prvega odstavka tega člena zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma
ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od
staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji
- 34. člen Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna občine, če izpolnjujejo naslednje pogoje:če izvajajo najmanj poldnevni
program, če imajo vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in
pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in e so dostopni vsem otrokom. Zasebnemu vrtcu
zagotavljajo sredstva občine iz četrtega odstavka 28. člena tega zakona. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega
otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga
starši plačali za otroka v skladu s prvim odstavkom 32. člena tega zakona, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu
pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev.

- plačilo razlike med ceno
programov in plačili staršev v
javnih in zasebnih vrtcih,
- plačilo stroškov, ki niso zajeti
v ceno programov v javnih
vrtcih, pa so potrebni za
izvajanje programa

- Zakon o vrtcih (24.b člen)

- 24. b člen Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo
otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v
katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec.

- sofinanciranje plačil strašev
pri varuhu predšolskih otrok

MIZŠ

MIZŠ

Druge oblike varstva
798.390,95

- sofinanciranje programov
društev na primer:
upokojencev...

MIZŠ

Vrtci

in vzgoje otrok
1903
izobraževanje

- dejavnost živalskih vrtov,
akvarijev, botaničnih vrtov

- Zakon o financiranju občin
(20. člen)

1.490.579,04

285.531.214,01

OPOMBE

podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

Programi za mladino

otrok
19029001

MDDSZ

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- redno vzdrževanje javne
infrastrukture na področju
kulture (nepremičnine in
oprema, namenjeni kulturi)?
- najem zasebne kulturne
infrastrukture
- pokrivanje stroškov prostora?

MK

Programi športa

IZOBRAŽEVANJE
1902

MK

- Zakona o uresničevanju
- 70. člen Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture (v
javnega interesa na področju nadaljnjem besedilu: javna kulturna infrastruktura). Sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, sprejme vlada na
kulture (70., 71., 78.a, 79. člen) predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.
- 71. člen Država načrtuje, gradi in vzdržuje javno kulturno infrastrukturo v lasti države, lokalne skupnosti pa javno kulturno
infrastrukturo v lasti lokalne skupnosti.
- 78. a člen Kadar obstaja javni interes, da se zaradi kulturnega potenciala in infrastrukturne primernosti nepremičnine v njej izvajajo
javni kulturni programi ali kulturni projekti v javnem interesu, za katere ne obstaja druga razpoložljiva primerljiva javna kulturna
infrastruktura, lahko država ali lokalna skupnost najame nepremičnino, s čimer zagotovi kakovost in raznovrstnost kulturne produkcije
ter dostopnost kulturnih dobrin.
- 79. člen Izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na posameznem področju in katerega delovanje je v javnem interesu, pa
mu niso bila zagotovljena sredstva v okviru drugih oblik javnega financiranja, niti ni dobil v upravljanje ali v uporabo javne kulturne
infrastrukture, lahko država oziroma lokalna samoupravna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so povezani z
zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja.

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

22.244,18

49.701.479,23

18059002

0,00

VSEBINA

Programi drugih

Šport in prostočasne aktivnosti
18059001

11.046.591,58

Podpora

posebnih skupin
1805

11.046.591,58

PRAVNE PODLAGE

MIZŠ

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

- dodatni programi (specialni
pedagog, logoped)
- popusti pri plačilu razlike med
ceno programov in plačili
strašev
ocena 5%=14.276.56,71

Stran 13

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

19039001

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

59.899.278,00

59.899.278,00

0,00

MIZŠ

Glasbeno šolstvo

4.096.722,39

19039003

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Osnovno šolstvo

59.899.278,00

19039002

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

4.096.722,39

4.096.722,39

0,00

Splošno srednje in

1904

Terciarno izobraževanje
19049001
Višješolsko

izobraževanje

1.816.160,37

0,00

1.017.191,55

1.017.191,55

0,00

-1.017.191,55

9.555,68
19049002

9.555,68

0,00

-9.555,68

Drugi izobraževalni programi
19059001
Izobraževanje

1.007.635,87

1.007.635,87

0,00

-1.007.635,87

3.040.845,84

3.040.845,84

1.363.757,47

-1.677.088,37

19059002
izobraževanja
1906

Druge oblike

Pomoči šolajočim
19069001
Pomoči v osnovnem

1.363.757,47

1.363.757,47

0,00

1.677.088,37

1.677.088,37

0,00

-1.677.088,37

46.005.473,54

43.407.763,49

43.407.763,49

0,00

- stroški uporabe prostora in
- dodatne dejavnosti
opreme za osnovne šole in
-plače, prispevki, premije:
drugi materialni stroški, razen 11.664.428,68)
materialnih stroškov iz 81.
člena ZOFVI
- prevozi v šolo in varstvo
vozačev (plačilo zaposlenih šoferji šolskih vozil v lasti
občine, kader za varstvo
vozačev)
financiranje dodatne dejavnosti
- odškodnine

- Zakon o organizaciji in
- 82. člen Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za uporabo
financiranju vzgoje in
prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
izobraževanja (82., 82. a člen) glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev osnovne
šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva
za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne
šole in sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v
šolstvo narodne skupnosti.
- 82. a člen Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zagotavlja lokalna skupnost javnim osnovnim in javnim glasbenim šolam sredstva
za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki, ki jih po določbi 82. člena tega zakona le-ta
zagotavlja za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi.

- stroški uporabe prostora in
opreme za glasbene šole in
drugi materialni stroški
- odškodnine

MIZŠ

- Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju (6. člen)

- 6. člen (1) Javno šolo ustanovi Republika Slovenija kot javni izobraževalni zavod ali kot organizacijsko enoto izobraževalnega zavoda.
(2) Zasebno šolo lahko ustanovi domača in tuja fizična ali pravna oseba. Ustanovi se lahko kot izobraževalni zavod ali kot gospodarska
družba ali se organizira kot organizacijska enota zavoda, gospodarske družbe ali druge pravne osebe.

- občina je lahko
(so)ustanoviteljica zasebne šole

MIZŠ

- Zakon o visokem šolstvu (9.
člen)

- 9. člen Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članico univerze in študentski dom lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne
osebe. Za opravljanje javne službe v visokem šolstvu Republika Slovenija ustanavlja javne visokošolske zavode oziroma druge javne
zavode - članice univerze in študentske domove.

- občina je lahko
(so)ustanoviteljica zasebne šole

- Zakon o izobraževanju
odraslih (15., 30. člen)

- 15. člen Javne organizacije za izobraževanje odraslih ustanovi lokalna skupnost, lahko pa tudi država. Javna organizacija za
- izvajanje letnega programa
izobraževanje odraslih se lahko ustanovi kot javni zavod ali organizira kot organizacijska enota vzgojnoizobraževalnega zavoda,
izobraževanja odraslih
zavoda ali druge pravne osebe. Javna organizacija za izobraževanje odraslih se lahko ustanovi, če je izkazana potreba in zagotovljeno
financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki naj bi jih izvajala.
- 30. člen Iz sredstev lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva: za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih
ustanoviteljica je lokalna skupnost, za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih
ustanoviteljica je lokalna skupnost, in ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od
obsega izobraževanja in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost.

MIZŠ

MIZŠ

43.407.763,49

43.407.763,49

0,00

podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

- jezikovni tečaji,
- druge oblike izobraževanja
- Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in
izobraževanja (82. člen)
- Zakon o šolski prehrani (7.
člen)

43.407.763,49

MIZŠ

- 82. člen Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za uporabo
prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev osnovne
šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva
za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne
šole in sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v
šolstvo narodne skupnosti.
- 7. člen (2) Višina plačila za šolsko prehrano se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz
donacij, prispevkov sponzorjev in drugih sredstev.

- subvencioniranje prevozov
učencev iz kraja bivanja v
osnovno šolo in nazaj v skladu
s 56. členom zakona o
osnovni šoli,
financiranje dodatne dejavnosti
(subvencioniranje šole v
naravi, subvencioniranje
nakupa šolskih potrebščin ,
subvencioniranje šolske
prehrane)

Pomoči v srednjem

podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan
podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan
podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

148.102,35

šolstvu
19069003

Štipendije
2.156.956,38

19069004

Študijske pomoči
292.651,32

20

SOCIALNO VARSTVO

2001
Urejanje in nadzor sistema
socialnega varstva
20019001
Urejanje sistema
socialnega varstva
2002
Varstvo otrok in družine
20029001
Drugi programi v
pomoč družini

OPOMBE

- dodatne dejavnosti

- nadomestila stroškov
delavcem glasbenih šol v
skladu s kolektivno pogodbo
(izobraževanje)

šolstvu

19069002

- Zakon o organizaciji in
- 82. člen Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za uporabo
financiranju vzgoje in
prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
izobraževanja (82., 82. a člen) glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev osnovne
šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva
za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne
šole in sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v
šolstvo narodne skupnosti.
- 82. a člen Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zagotavlja lokalna skupnost javnim osnovnim in javnim glasbenim šolam sredstva
za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki, ki jih po določbi 82. člena tega zakona le-ta
zagotavlja za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi.

- 82. člen Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: sredstva za plačilo stroškov za uporabo
prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev osnovne
šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva
za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne
šole in sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v
šolstvo narodne skupnosti.

odraslih
1.363.757,47

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

materialni stroški

Visokošolsko

izobraževanje
1905

1.816.160,37

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- 82. člen Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se zagotavljajo iz sredstev mestne občine sredstva za investicije,
investicijsko vzdrževanje in del sredstev za materialne stroške v skladu s pogodbo.

19039004
Podporne storitve v
primarnem in sekundarnem izobraževanju
1.816.160,37

VSEBINA

- Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in
izobraževanja (82.člen)
- Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in
izobraževanja (82., člen)

MIZŠ

337.596,10

poklicno šolstvo

MIZŠ

PRAVNE PODLAGE

113.886.510,22

113.886.510,22

101.072.465,37

-12.814.044,85

259.579,69

259.579,69

0,00

-259.579,69

259.579,69

259.579,69

0,00

-259.579,69

6.933.757,23

6.933.757,23

0,00

-6.933.757,23

6.933.757,23

6.933.757,23

0,00

-6.933.757,23

MDDSZ

MDDSZ

- Zakon o socialnem varstvu

ne določa nalog občin

- Zakon o socialnem varstvu

ne določa nalog občin

Pravilnik- podprogrami-povprečnina-RE12-2016-združenjaobčin

- pomoč ob rojstvu otroka

Stran 14

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

2004
varstva

Izvajanje programov socialnega
20049001

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

106.693.173,30

106.693.173,30

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)
101.072.465,37

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

delo

20049002

1.289.672,08

0,00

-1.289.672,08

invalidov

20049003

18.655.960,66

18.655.960,66

0,00

Socialno varstvo

20049004
materialno ogroženih

58.404.273,64

0,00

19.662.174,85

15.331.139,00

-4.331.035,85

zasvojenih

20049006
drugih ranljivih skupin

257.752,16

0,00

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201

Servisiranje javnega dolga
22019001
Obveznosti iz naslova
financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
22019002
Stroški financiranja in
upravljanja z dolgom

23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI
2302
Posebna proračunska rezerva in
programi pomoči v primerih nesreč
23029001
Rezerva občine

8.423.339,91

8.423.339,91

0,00

- bivanje invalidov v vasrtvenio
delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje
financiranje družinskega
pomočnika

financiranje s prispevki
uporabnikov

- Zakon o socialnem varstvu
(99. člen)
- Zakon o preživninskem
varstvu kmetov (21. člen)

- 99. člen Iz proračuna občine se financirajo: pravice družinskega pomočnika; pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije
k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; stroški storitev v zavodih
za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; javni socialnovarstveni programi, razvojni
in dopolnilni socialnovarstveni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
- 21. člen Občanom, ki so pred uveljavitvijo tega zakona pridobili pravico do preživnine z oddajo kmetijskega zemljišča na podlagi
odloka občinske skupščine, ta pravica ostane. Tem občanom občine še nadalje izplačujejo preživnino v skladu s svojimi odloki.

- bivanje starejših oseb v
splošnih socialnih zavodih,
- sofinanciranje pomoči družini
na domu
- preživnina

financiranje s prispevki
uporabnikov

- Zakon o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (16.
člen)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (28. člen)
- Stanovanjski zakon (121.,
121. b člen)
- Zakon o socialnem varstvu
(99. člen)

- 16. člen (2) Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga
fizična ali pravna oseba.
- 28. člen (1) Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju,
bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je
ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka brez
dodatka za delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30%
ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek
priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se
pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino. (3) Subvencija najemnine
se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja.
- 121. člen (5) Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni
občinski organ.
- 121. b člen (5) Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun
in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov. Po zaključku
koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.
- 99. člen Iz proračuna občine se financirajo: pravice družinskega pomočnika; pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije
k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; stroški storitev v zavodih
za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; javni socialnovarstveni programi, razvojni
in dopolnilni socialnovarstveni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

- plačilo pogreba, če ni
naročnika pogreba
- subvencije najemnin
- javni, razvojni in dopolnilni
socialnovarstveni programi
(zavetišča za brezdomce)razpis

- Zakon o socialnem varstvu
(18.s člen, 99. člen)

- 18. s člen Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin
- javni, razvojni in dopolnilni
prebivalstva. Socialnovarstveni programi se izvajajo v skladu z doktrino socialnega dela kot dopolnitev ali alternativa socialno
socialnovarstveni programi
varstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo na podlagi javnih razpisov. Socialnovarstveni programi, namenjeni preprečevanju (programi za odvisnike)-razpis
in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva, so: javni socialnovarstveni programi, razvojni socialnovarstveni
programi,eksperimentalni socialnovarstveni programi,dopolnilni socialnovarstveni programi.
- 99. člen Iz proračuna občine se financirajo: pravice družinskega pomočnika; pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije
k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; javni
socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi
organizacijami.

- Zakon o socialnem varstvu
(99. člen)
- Zakon o Rdečem križu
Slovenije (27. člen)

- 99. člen Iz proračuna občine se financirajo: pravice družinskega pomočnika; pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije
k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; stroški storitev v zavodih
za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; javni socialnovarstveni programi, razvojni
in dopolnilni socialnovarstveni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
- 27. člen Občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja
območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo
območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju posamezne občine na podlagi dogovorjenih letnih programov.

MDDSZ

Socialno varstvo

8.423.339,91

22

257.752,16

- 99. člen Iz proračuna občine se financirajo: pravice družinskega pomočnika; pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije
k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; stroški storitev v zavodih
za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; javni socialnovarstveni programi, razvojni
in dopolnilni socialnovarstveni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

MDDSZ

Socialno varstvo

257.752,16

OPOMBE

- Zakon o socialnem varstvu
(99. člen)

MDDSZ

Socialno varstvo

19.662.174,85

20049005

58.404.273,64

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

- 99. člen Iz proračuna občine se financirajo: pravice družinskega pomočnika; pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije
k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; stroški storitev v zavodih
za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; javni socialnovarstveni programi, razvojni
in dopolnilni socialnovarstveni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

MDDSZ

starih
58.404.273,64

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- Zakon o socialnem varstvu
(99. člen)
MDDSZ

Socialno varstvo
18.655.960,66

VSEBINA

-5.620.707,93

Centri za socialno
1.289.672,08

PRAVNE PODLAGE

MDDSZ

- javni, razvojni in dopolnilni
socialnovarstveni programi
(programi za otroke in
mladostnike, za rejnike in
Rome)-razpis

- enkratne socialne pomoči
zaradi materialne ogroženosti
(4.331.035,49)

- financiranje programa
območnih organizacij Rdečega
križa
- javni, razvojni in dopolnilni
socialnovarstveni programi
(sodelobvanje z nevladnimi
organizacijami) - razpis

10.324.462,94
10.324.462,94
podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan
podprogram že v
veljavnem pravilniku ni
upoštevan

10.214.919,40
109.543,54

11.943.047,42

11.943.047,42

11.943.047,42

0,00

11.177.383,38

11.177.383,38

11.177.383,38

0,00
- Zakon o javnih financah (49.
člen)

9.166.602,31

9.166.602,31

9.166.602,31

0,00

MF

- 49. člen V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. sredstva proračunske - proračunska rezerva
rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% (odprava posledic naravnih
prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za
nesreč)
preteklo leto.
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PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE/GLAVNI
PROGRAM/ PODPROGRAM**

23029002
pomoči v primerih nesreč

REALIZACIJA 2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
REALIZACIJA 2016 (RAZVELJAVLJENI
(40 + 41)
PRAVILNIK)

REALIZACIJA
2016
(40 + 41)
ZA UGOTOVITEV
POVPREČNINE
(NOVI
PRAVILNIK)

RAZLIKA
(NOVIPRISTOJNO
RAZVELJAVLJENI) MINISTRTSVO

Posebni programi

PRAVNE PODLAGE
- Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami
(97.b člen)
- Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč (17. člen)

2.010.781,07

2.010.781,07

2.010.781,07

0,00

MO

VSEBINA

OPIS OBVEZNIH NALOG
(11. člen ZFO-1)

- 97.b člen (1) Škoda ob naravni ali drugi nesreči se začne ocenjevati na podlagi odločitve Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki določi - komisije za oceno škode po
območje, komisije in cenilce za ocenjevanje, rok za zaključek ocenjevanja ter druga vprašanja, pomembna za celovito oceno neposredne škode v
naravnih nesrečah
skladu s predpisano metodologijo. Pobudo za začetek ocenjevanja škode lahko da Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje lokalna
- odprava posledic naravnih
skupnost, gospodarska družba, zavod ali druga organizacija oziroma ministrstvo, pristojno za dejavnost, v kateri je škoda nastala.
nesreč
- 17. člen (1) Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo:
objektov gospodarske javne
infrastrukture lokalnega pomena, stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za
izvajanje lokalne javne službe, stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti, stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj
ali soustanovitelj je občina, stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa se investicijska,
investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, in gozdnih cest, če gre za sofinanciranj e obnove, za katerega se

OPIS NEOBVEZNIH
NALOG

OPOMBE
poseben transfer iz
državnega proračuna za
odpravo posledic
naravnih nasreč

sredstva zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. (2) Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč
tudi za nakup in komunalno ureditev stavbnih zemljišč za nadomestitev objektov, ki jo je treba izvesti zaradi ogroženosti na vplivnem
območju naravne nesreče.

2303
rezervacija

Splošna proračunska

23039001
proračunska rezervacija

SKUPAJ

765.664,04

765.664,04

765.664,04

0,00

Splošna

- Zakon o javnih financah (42.
člen)

765.664,04

765.664,04

765.664,04

0,00

1.321.464.684,43

1.307.500.734,11

1.218.342.018,05

-89.158.716,06

MF

- 42. člen (2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
sredstva splošne rezervacije bi
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
morala biti razporejena v
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov ustrezne podprograme
in odhodkov. (3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča vlada na predlog ministra, pristojnega za finance oziroma
župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Opombe:
*Obvezne naloge občine so tiste naloge, za katere zakon določa, da jih občina mora opravljati oziroma jih opravlja v obsegu določenem z zakonom oziroma v
obsegu, ki ga določi občina, če obseg ni določen z zakonom. Neobvezne naloge občine pa so tiste naloge, za katere zakon določa, da jih občina lahko opravlja.
**Rdeče obarvani podprogrami (neobvezne naloge občine) se v celoti izločijo iz razveljavljenega Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za
ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09 in 76/16 – odl. US). Pri podprogramih, ki so obarvani črno in zajemajo tako obvezne kot tudi neobvezne naloge
občine, bodo morale biti obvezne naloge v proračunih občin zajete na enotnih proračunskih postavkah.
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