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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ........................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč ..................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina .............................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura ............................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

18039005 - Drugi programi v kulturi .......................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim .......................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

18059001 - Programi športa .....................................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

19029001 - Vrtci ......................................................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

19039001 - Osnovno šolstvo ....................................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

20049003 - Socialno varstvo starih ..........................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

005 - REŽIJSKI OBRAT ......................................................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin ..................................................................Napaka! Zaznamek ni definiran. 
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UVOD 

 

Proračun je ekonomski, finančni in politični akt, s katerim se določi programe, pravice porabe in vse javno 
finančne institucije za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Zakon o javnih financah (v 
nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. 

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te 
pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF: 

- je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto, 

- so  spremembe proračuna akt o  spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega 
proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred 
začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, 

- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom. 

Proračun se sprejme v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni 
sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje 
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). 

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev potreb občanov, ki so 
javnega interesa, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in 
učinkovito razporediti ter uporabiti. Proračun je instrument, prek katerega so transakcije dejansko 
načrtovane in izvedene. 

V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za racionalno in 
učinkovito načrtovanje, vodenje ter za upravljanje proračuna in celotnih javnih financ. Proračunska načela 
so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v posameznih 
zakonskih rešitvah. 

Sprejet predpis o programski klasifikaciji občinskih proračunov naj bi omogočil primerljivost med 
proračuni občin in državnim proračunom.  

S tem se določijo odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe: 

- kdo porablja proračunska sredstva (institucionalna klasifikacija) 
- kako (ekonomska klasifikacija) 
- zakaj (programska klasifikacija). 

Pri sestavi občinskega proračuna za leto 2014 so upoštevane pravne podlage s področja javnih financ, 
računovodstva in javnih naročil. 
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Izdatki občinskega poračuna in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov se v skladu s 
pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: 

- področja porabe, 
- glavne programe in 
- podprograme 

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, 
upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe. Glavni programi so določeni s 
predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program je usmerjen v določene 
cilje s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe. 

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu 
neposrednih uporabnikov. Podprogram naj bi imel določene specifične cilje in z njimi se izvajajo cilji 
glavnega programa. 

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celotno aktivnosti oziroma projekt. Konti na 
proračunski postavki, v skladu s predpisanim končnim načrtom, določajo ekonomski namen izdatkov 
proračunske postavke. 

Programsko načrtovanje proračuna naj bi zagotavljalo usmerjenost k rezultatom in doseganju večje uspešnosti 
in učinkovitosti izvajanja nalog občine. Programski pristop naj bi spodbujal k izvajanju zastavljenih ciljev ter 
omogočal boljši nadzor nad doseženimi rezultati. 

IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA 

Izhodišča za pripravo proračuna občin za leto 2014 smo prejeli od Ministrstva za finance, prav tako 
globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Predvidena povprečna letna rast cen za leto 2014 je 
1,4 %. 

V skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-
ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-
ZIPRS 1314-A) je proračun sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. 
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb 
ter račun financiranja. 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Načrt razvojnih programov 
sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov.
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NAČRTOVANA POLITIKA OBČINE ZA PRORAČUNSKO LETO 2014 

Najpomembnejši razvojni cilj občine v prihodnjem proračunskem obdobju je skrb za občane, še posebej za 
posebne skupine občanov kot so otroci, starostniki in občani iz socialno šibkejših družin ter mlade družine. V 
okviru navedenega je občina že v tekočem letu pristopila k pripravila dokumentacijo za energetsko sanacijo 
stavbe osnovne šole, katera bo zaključena v letu 2014.  

V skrbi za starostnike bomo še naprej zagotavljali pogoje za pomoč starostnikom na domu, za njihovo 
domsko varstvo in bivanje ter navsezadnje za vsakoletno srečanje starostnikov.  

Prav tako želimo zadostiti potrebo po neprofitnih stanovanjih kakor tudi po možnostih za individualno 
stanovanjsko gradnjo. Še naprej bomo skrbeli za varstvo okolja in podtalnice. V ta namen bomo vlagali ves 
trud in napore za sanacijo onesnažene dravske lagune. Še naprej bomo gradili kanalizacijsko mrežo in jo v 
prihodnjih letih na območju občine Markovci tudi zaključili. Prav tako bomo v letu 2014 pristopili k nujni 
sanaciji jarkov. 

Posebna skrb bo posvečena tudi razvoju gospodarstva. V ta namen komunalno opremljamo parcele v III. fazi 
obrtne cone, sodelovali pa smo tudi pri nastajanju novih poslovnih prostorov v središču Markovcev, kjer so 
že in še bodo našli svoj prostor številni podjetniki in obrtniki. 

Še naprej bomo spodbujali že sedaj bogato društveno življenje v vseh vaseh naše občine in omogočali pogoje 
za delovanje vseh društev, predvsem pa tistih, ki bodo s svojo dejavnostjo nudili aktivno preživljanje 
prostega časa čim večjemu številu naših občanov.  

Za vse našteto se bomo trudili pridobiti čim več državnih in evropskih sredstev, s pomočjo katerih bo 
realizacija zastavljenih ciljev možna v predvidenih rokih.  
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V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog 
občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih 
programov. Sam proračun se sprejema z odlokom. 

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb 
ter račun financiranja. 

 

 

Posebni del proračuna  sestavljajo  finančni načrti neposrednih uporabnikov  občinskega proračuna. 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so: Uprava in organi občine z režijskim obratom (RO) 

1 - Občinski svet 
2 - Nadzorni odbor 
3 - Župan 
4 - Občinska uprava 
5 - Režijski obrat 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih 
uporabnikov in je sestavni del proračuna. V predlog proračuna se vključuje skupni predlog načrta 
razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let.  
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I. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov  

PRIHODKI PRORAČUNA 5.160.590,54 €  

70 - DAVČNI PRIHODKI 2.512.412,00 € 

700 - DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK  

Davek na dohodek in dobiček predstavlja v skupini davčnih prihodkov največji del. V skupini 700 predvidevamo le 
prejetje dohodnine. Ocena temelji na izračunih primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2014 in 
2015, posredovanih s strani Ministrstva za finance. 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE  

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja in se zaračunavajo bodisi v 
določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo 
lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Višina prihodkov te skupine je planirana na 
podlagi realizacije v letu 2013. 

 

7030 - Davki na nepremičnine: največji delež tega davka predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
uveden je na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov. V letu 2014 se planira 298.010,00 
€ davka na nepremičnine, od česar največji delež od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi uvedbe 
Davka na nepremičnine, ki bi nadomestil nadomestilo za uporabo stabnega zemljišča, dopuščamo možnost, da bo 
podkonto ustrezno zamenjan. 

 

7031 - Davki na premičnine: sem spada davek na vodna plovila, ki se predvideva v višini 250,00 €. 

 

7032 - Davki na dediščine in darila: plačuje ga fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali 
premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V letu 2014 predvidevamo 
2.000,00 € takih prihodkov. 

 

7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine, 
del tega pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Predvideva se 19.000,00 € prihodkov iz tega naslova. 

 

 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV 63.750 € 

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev. V to skupino 
davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo 
davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne 
avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na 
dovoljenja za izvajanje določenih storitev ( v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne 
takse, cestnine,...). 

 

7044 Davki na posebne storitve: sem uvrščamo davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 
15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Za leto 2014 se planira 1.000,00 € davčnih 
prihodkov iz naslova davkov na posebne storitve. 
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 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev: največji delež teh davčnih prihodkov predstavlja okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je planirana v višini 60.000,00 €. V tej skupini so tudi 
sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 2.500,00 €. Manjši 
delež predstavljajo še občinske takse od pravnih in fizičnih oseb, katerih planiramo 250 €. 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 1.292.650,00€ 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, 
v katerih ima občina svoje finančne naložbe.  

 

7102 Prihodki od obresti: zajemajo prihodke od vezanih depozitov in obresti od sredstev na vpogled. Prihodke iz 
naslova obresti občina načrtuje v višini 100,00 €. 

 

7103 Prihodki od premoženja: zajemajo prilive najemnin v občinski lasti in prihodke iz naslova podeljenih koncesij 
za vodno pravico. Planira se 1.261.000,00 € prejetih prihodkov od premoženja. 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE  

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve 
javne uprave.  

 

7111 Upravne takse in pristojbine: prihodki od taks plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih 
občin so prihodek proračunov občin. 

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. 
Predvidevajo se prihodki iz naslova glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov. Prav tako drugi izredni nedavčni prihodki 
zajemajo sredstva od države za javna dela, katera so strogo namenska in druge nepredvidene in izredne nedavčne 
prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 0,00€ 

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV  

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. 

73 – PREJETE DONACIJE 0,00 € 

732 – DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ  

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prejetih donacij od pravnih in fizičnih oseb. 
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI 1.355.528,54 € 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INS.  

Skupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij sestavljajo vsa sredstva, ki jih posamezna 
institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov 
lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni 
prihodki, pač pa predstavljajo transfere sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideva se prejetje 
sredstev iz naslova požarne takse in sredstev za delovanje Skupne občinske uprave. 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU  

Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz 
državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljen preko javnih razpisov ali drugih 
postopkov za pridobitev namenskih sredstev iz državnega proračuna. V letu 2014 so ta sredstva planirana v višini 
1.326.528,54 € in sicer za naslednje namene: 

 

- Center Sobetinci - dvorana: 204.816,54 € 

- Energetska sanacija OŠ Markovci: 401.845,00 € 

- 21. Člen: 72.610,00€ 

- Kanalizacija Nova vas pri Markovcih in sekundarna kanalizacija Bukovci:  539.750,00€ 

- Zbirka etnološke dediščine:  107.507,00€ 
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ODHODKI PRORAČUNA 6.324.794,88 €  

40 - TEKOČI ODHODKI 1.263.696,95 € 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  

Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, to je sredstva za plače 
in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust, odpravnine, solidarnostne 
pomoči ter druge izdatke zaposlenim. V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so 
upravičeni zaposleni. Pri načrtovanju sredstev za plače  in  druge  izdatke  zaposlenim  pri  neposrednih  
proračunskih  uporabnikih  so  bila  upoštevana  temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki 
določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2014. V letu 2014 niso predvidena napredovanja in izplačilo 
delovne uspešnosti, regres pa vrednostno ostaja na ravni leta 2013.  

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST  

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne 
vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi 
veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITEV  

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

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in 
odborov, plačila sejnin, članarine ter drugi podobni stroški. 

409 - REZERVE  

Skupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za 
morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki 
se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru 
konta rezerv. Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 86.068,53€. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske 
rezervacije 30.000,00 €, sredstva proračunske rezerve pa 56.068,53 €. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 1.433.129,00 € 

410 - SUBVENCIJE  

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali 
zasebnim tržnim proizvajalcem, njihov namen je znižanje cene končnemu uporabniku ali zvišanje dohodka 
proizvajalca.  

Za subvencije se v letu 2014 planira 81.000,00 € sredstev in sicer 30.000,00 € za kompleksne subvencije v 
kmetijstvu in 50.000,00 € za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter 1.000 € za projekte na področju 
gospodarstva. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi 
pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM  

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in 
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo 
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Koristniki teh  sredstev  plačniku  ne  opravljajo  
nikakršnih  storitev,  oziroma  ne  nudijo  nikakršnega  nadomestila. V sklopu teh transferjev so planirana sredstva 
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za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in 
zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov.  

 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
  

V skupino tekočih transferov spadajo tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, pri čemer se z 
nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, 
ampak je njihov namen delovanja javno-koristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne 
organizacije, verske organizacije, društva, zveze in podobno. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere za delovanje skupne občinske uprave, transfere v sklade socialnega 
zavarovanja ter tekoče transfere v javne zavode. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: 
za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so 
načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na 
področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, muzejske dejavnosti, izobraževanja odraslih in podobnih 
dejavnosti. 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 3.426.926,71 € 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  

V tem sklopu odhodkov so zajeta vsa plačila ali transferi namenjeni pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transferi za načrte, novogradnje, 
investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 201.042,22 € 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PU  

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi se 
nanašajo na investicijske transfere gasilskim in drugim društvom v občini.  

 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM  
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije, ki jih izvajajo javni zavodi. Občina v 
sklopu te podskupine daje investicijski transfer Osnovni šoli Markovci na podlagi sklenjene pogodbe in podanih 
zahtevkov. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

C - Račun financiranja 
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II. POSEBNI DEL 

Obrazložitev PPP, GPR in PPR 

A - Bilanca odhodkov  

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki 
je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 
leta. Občinski svet Občine Markovci sestavlja 11 članov. 

Področje zajema tudi dejavnost župana. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja 
občine in proračunom ter drugi predpisi tega področja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
Občini Markovci. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od cen materialov in storitev ter od rasti 
plač.  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo predpisi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019003 Dejavnost župana in podžupasnov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta  

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Markovci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Markovci, 
Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin. 

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

Zagotovitev materialnih in strokovih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito delovanje občinskega sveta na zakonodajnem področju, sprejemanje proračuna, vizija občine. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  

Opis podprograma 

Župan (ob pomoči podžupanov, katere imenuje župan) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine 
Markovci, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti 
Občine Markovci na drugi stopnji itd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, navodila Ministrstva za finance, Pravilnik o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov. 

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcij župana in  podžupanov. Zastavljeni cilj 
je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora. 

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih 
porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občinska 
uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju svojih nalog 
občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, 
podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko 
skupnih delovnih teles. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je kvalitetno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti. 

 

Dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Markovci, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o 
organizaciji občinske uprave Občine Markovci. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je gospodarna raba proračunskih sredstev v  okviru veljavne zakonodaje. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti čim bolj učinkovito pobiranje občinskih dajatev. Navedeno pomeni, 
da se predpisane dajatve tudi izterjajo. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so v višini razlike med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi 
dajatvami. Istočasno pa občina teži na doseganju najnižjih možnih stroškov pri plačilu storitev finančnim 
institucijam, ki opravljajo plačilni promet za občino Markovci. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa-
provizija UJP, provizija Banke Slovenije,... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti 
predpisi, Zakon o davčni službi,... 

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa 
Občine Markovci, kot neposrednega uporabnika. 

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v razliki med zaračunanimi 
in dejansko plačanimi občinskimi dajatvami ter v doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa od poslovnih bank. 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v 
Občini Markovci. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Markovci, 
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Dejavnost nadzornega odbora. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora  

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer seznani Župana in Občinski svet. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Markovci, Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Markovci, Poslovnik občinskega sveta, 
Poslovnik nadzornega odbora. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je smotrna in gospodarna poraba proračunskih sredstev. 

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

Letni izvedbeni cilj nadzornega odbora je izvesti redne nadzore po sprejetem letnem planu, ter izvedba občasnih 
nadzorov, ki si jih nadzorni odbor določi sproti po lastni presoji, lahko pa na podlagi pobude občinskega sveta, 
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župana, posameznega člana občinskega sveta, posameznega člana nadzornega odbora in civilne iniciative in 
občanov. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma 
podpora vsem dejavnostim. Dejavnosti občinska uprava opravlja za vse ali večino proračunskih porabnikov na 
strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občinska uprava opravlja 
upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava 
sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami 
in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

To so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, načrti razvojnega programa 
občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom, Statut Občine Markovci, Poslovnik 
občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Markovci. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti in izvedba 
protokolarnih dejavnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana,  občinske uprave in drugih 
institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci. Zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, 
vzdrževanje spletnih strani občine in izvedbo protokolarnih dogodkov. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu 
Markovski list in v lokalnih medijih. Eden od ciljev je tudi s prireditvami obeležiti občinski praznik. 

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

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu 
Markovski list in v lokalnih medijih. S prireditvami ob občinskem prazniku želimo ohraniti tradicijo in 
prepoznavnost občine. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti  

Opis podprograma 

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana,  občinske uprave in drugih 
institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci. Zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, 
v Markovskem listu ter vzdrževanje spletnih strani občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o izdajateljstvu 
javnega glasila List iz Markovcev 

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

Zagotavljanje obveščenosti domače in tuje javnosti. 

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

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v Občini Markovci. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Markovci, 

Zakon o lokalni samoupravi, 

Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Markovci. 

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. 

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov dvigne. 

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju programa 
znanost mladini, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo. 

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

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

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

V raziskovalni skupini delujejo poleg mladih raziskovalcev tudi mentorji / pedagogi različnih šol, strokovnjaki iz 
gospodarstva in negospodarstva ter mladi raziskovalci, ki imajo status raziskovalca. Na osnovi njihove pomoči in 
svetovanja pri izdelavi raziskovalnih nalog (uvod, jedro, zaključek, oblikovni in slikovni material) izdelajo učenci in 
dijaki raziskovalne naloge iz posameznih področij in jih na regijskih srečanjih javno predstavijo. Recenzenti kot 
zunanji sodelavci projekta sodelujejo pri ocenitvi vsebine in oblike raziskovalnih nalog in javne predstavitve mladih 
raziskovalcev. 

Po opravljenih recenzijah se podeljujejo zlata, srebrna in bronasta priznanja mladim raziskovalcem in mentorjem. 
Rezultati njihovega dela se predstavijo v zborniku z ustreznim kataloškim zapisom. Izbrani talenti raziskovalnih 
nalog sodelujejo tudi na državnih srečanjih, ki potekajo v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Letno 
sodeluje na regijskih srečanjih približno 250 mladih raziskovalcev in 100 mentorjev.  

 

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

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

 

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

 

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

 

Pričakovani rezultati: povečan obseg raziskovalnega dela, najmanj dve državni nagradi, izdaja zbornika.  
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in 
zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je v okviru Statuta Občine Markovci priprava podlag za strokovno 
in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine, z namenom razvoja in dvigovanja 
kvalitete življenja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba strokovnih nalog ob gospodarni rabi proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 

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

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje 
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike 
povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strokovno, uspešno in zakonito delovanje lokalne samouprave. 

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

Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 
službam  

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

Opis glavnega programa 

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in 
zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ustvarjalno sodelovanje vaških odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na vaško 
skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in 
aktivnosti na območju vaških skupnosti. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vaški odbori bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih bodo izvajali sami 
ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju vaške skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin  

Opis podprograma 

Program vključuje financiranje devetih vaških odborov občine Markovci in delovanje režijskega obrata. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Statut občine Markovci 

- Odlok o organizaciji in delu vaških odborov. 

- Odlok o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov občine Markovci 

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

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

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

Člani vaških odborov sodelujejo s člani odborov občinskega sveta, preko katerih dajejo predloge, pobude in 
pripombe. Neposredno skrbijo za izgled posameznih vaških središč, za priložnostna druženja vaščanov ob posebnih 
akcijah ..., zaradi česar so potrebna tudi finančna sredstva. Ta se delijo po ključu števila prebivalcev v posamezni 
vasi. 

06029002 - Delovanje zvez občin  

Opis podprograma 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo 
svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene  z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo 
enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Markovci je soustanoviteljica skupne 
občinske uprave občin Spodnjega Podravja.  Delovanje skupne občinske uprave financirajo občine soustanoviteljice, 
vendar so upravičene do 50 % povrnitve realiziranih stroškov v preteklem letu iz pristojnega ministrstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 

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

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

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne 
uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.  

Prizadevamo si znižati materialne stroške za delovanje občinske uprave. Še naprej bomo zasledovali cilj 
strokovnega izobraževanja zaposlenih, varnosti pri delu in materialnih pogojev za delo. 

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

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

06039001 - Administracija občinske uprave  

Opis podprograma 

V   skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim 
uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave. V   okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov 
so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in  storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave in tudi 
občinskih prostorov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sredstva za plače so planirana skladno z: 

- izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, 

- Navodilom za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, 

-  Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in 
upravnih organih, 

-  Kolektivno pogodba za negospodarske dejavnosti, 

-  Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 

-  Zakonom o davku na izplačane plače, 

-  Zakonom o javnih financah, 

-  Zakonom o lokalni samoupravi, 

-  Zakonom o zavodih, 

-  Zakonom o javnih uslužbencih, 

-  Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, 

-  Zakonom o financiranju občin, 

-  Zakonom o izvrševanju proračuna RS, 

-  Zakonom o delovnih razmerjih, 

-  Zakonom o javnih naročilih, 

-  Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja, 

-  Uredba o upravnem poslovanju, 

-  Zakonom o splošnem upravnem postopku, 

-  Zakonom o varovanju osebnih podatkov, 

-  Občinski odloki, interni akti in pravilniki. 

 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

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

Opis podprograma 

V programu so načrtovani izdatki za blago in storitve, zavarovalne premije, vzdrževanje strojne, programske in 
druge opreme občine. Zagotoviti sodobno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo za nemoteno delo vseh 
zaposlenih v Občini Markovci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o javnih naročilih, 

-  Zakon o varovanju osebnih podatkov, 

 - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. 

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

Tehnološki razvoj na področju informatike in telekomunikacij nalaga stalno posodabljanje strojne in programske 
opreme ter komunikacijske opreme v okviru uprave občine. Delujočo opremo je potrebno redno vzdrževati in zaradi 
dotrajanosti posodabljati in  nadomestiti. 

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

Zamenjava zastarele strojne in programske opreme s sodobnejšo, posodabljanje komunikacijske opreme, povečanje 
zmogljivosti strežnika, vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi občine Markovci se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na 
zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih 
služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba). Področje 
porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je zagotoviti usposobljenost in opremljenost enot in služb CZ ter enot PGD za opravljanje nalog 
zaščite in reševanja v občini Markovci, izboljšanje pripravljenosti, odzivno in učinkovito ukrepanje ob posameznih 
vrstah nesreč. S kvalitetnim opravljanjem nalog zaščite in reševanja povečuje varnost ljudi, živali ter materialnih in 
drugih dobrin.  

Navedeni področji sta državnega pomena, zato so dokumenti vezani na državne institucije. Pomembnejši dokumenti 
tega področja: 

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije  

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2009-2015 

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Markovci 

- Občinski program varnosti  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kazalci za dosego ciljev se preverjajo na rednem usposabljanju in vajah CZ ter skozi redno delo predvsem pa ob 
intervencijah  ob izvajanju zaščitno reševalnih nalog. 

Dolgoročni cilji navedenega področja so: 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, 
z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), 
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- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 
zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,  

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 

Prav tako je cilj zadostno zagotavljanje kadrovskih  in materialno tehničnih možnosti za delovanje sistema 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Skrb za opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč 
predstavlja dolgoročni cilj, s katerim je dosežena kvalitetna in strokovna pripravljenost.  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost  

Opis glavnega programa 

Potrebno je vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite 
reševalne storitve ljudem na območju občine Markovci, ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.   

 

Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in programa varstva pred požarom.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), 

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 
zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, 

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 

Dolgoročni cilj je povečanje pripravljenosti in opremljenosti vseh enot v primeru naravnih in drugih nesreč. 

 

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

Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;  

Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljna PGD; 

Glavni letni izvedbeni cilj je izvedba skupnih vaj enot CZ, ter dokončna izdelava ocen ogroženosti na področju 
občine Markovci.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih  

Opis podprograma 

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo 
programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Markovci. Reševanje in zaščita 
ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. 

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja 
zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite 
in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje 
programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za  
reševalno opremo. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Vsi programi temeljijo na: 

 -Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

- Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč 

- Zakon o gasilstvu 

-Zakon o varstvu pred požarom 

-Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,  

-Navodilo o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov CZ in drugih sil zaščite, reševanja in pomoči, 

-Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite,  

-Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani 
vsebina in trajanje usposabljanja,  

-Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Markovci in drugih aktih. 

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo.  Menimo, 
da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske 
populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.  

Dolgoročni cilj programa je usposobiti vse pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč do te mere, da bodo lahko 
uspešno posredovali ob morebitni naravni in drugi nesreči. Ravno tako je dolgoročni cilj usposobiti program in 
sistem do te mere, da bo ob morebitni nesreči uporaben in bo omogočal učinkovito intervencijo. 

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štaba Civilne zaščite občine Markovci, letnih programih s 
področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in 
pomoči. 

07039002 - Protipožarna varnost  

Opis podprograma 

Delovanje sistema protipožarne varnosti zajema: 

zdravniške preglede gasilskih pripadnikov sil za zaščito reševanje in pomoči, redna dejavnost javne gasilske službe, 
izobraževanje, gasilska tekmovanja, vzdrževanje gasilske opreme, zamenjava in dopolnitev gasilske opreme, 
delovanje občinskega poveljstva, zavarovanje ljudi in opreme, delovanje območne gasilske zveze Ptuj, investicije v 
gasilske domove in požarno takso.    

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o gasilstvu, 

-  Zakon o varstvu pred požarom, 

-  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

-  Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, 

-  Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Markovci 

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

Dolgoročni cilj občine je, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in 
drugih nesreč, tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za 
posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj programa je zagotoviti čim krajši odzivni 
čas gasilskih enot v primeru požara in druge naravne nesreče. Posledično se s tem kaže manjša materialna škoda in 
večja varnost občanov. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotovitev preventivnega programa pri občanih in 
pripadnikih sil zaščite, reševanja in pomoči. 

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

Letni cilj programa je zagotavljanje materialnih in človeških virov v primeru intervencij in preventivnega delovanja. 
Spremljanje realizacije finančnega načrta po društvih. Nakup potrebne opreme za dejavnost gasilske javne službe, 
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vzdrževanje in nakup potrebne manjkajoče gasilske opreme, izobraževanje, zavarovanje, zdravniški pregledi, 
gasilska tekmovanja in vzdrževanje nepremičnin. Uveljavitev preventivnih ukrepov za zmanjševanje števila nesreč s 
povečanjem informiranosti prebivalstva. Načrtovanje dela javne gasilske službe. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v 
občini Markovci. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj programa je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša osveščenost 
in obveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na mladih šoferjih, dvig prometno varnostne 
kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja veliko aktivnosti, večina teh aktivnosti poteka v okviru 
programa redne dejavnosti sodelovanje z osnovno šolo in  poskrbijo za varno  pot v šolo ob začetku šoljskega leta.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o varnosti v cestnem prometu 

Odlok o občinskih cestah Občine Markovci 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine Markovci 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

08029001  Prometna varnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost  

Opis glavnega programa 

Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 - Prometna varnost  

Opis podprograma 

Komisija sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja veliko aktivnosti, večina teh aktivnosti poteka v 
okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni trak, kolesarski izpiti, 
priprava na izpite CPP, šolska prometna služba, Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba itd.), programa 
prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, itd.), programa ostalih 
dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Odlok o občinskih cestah v Občini Markovci 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Markovci 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti 
tako pri mlajši kot starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s drugimi subjekti, društvi in 
predvsem z osnovno šolo Markovci. 

Ključni cilj je sprememba vedenja udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj 
prometnih nesreč. 

Kazalci so vključevanje čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani 
vseh udeležencev v cestnem prometu. 

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci iz vrtca, šole in kritične skupine 
udeležencev cestnega prometa kot so pešci in kolesarji. 

Kazalci s katerimi bo možno meriti učinkovitost doseganja ciljev so: 

- delež vključenih udeležencev v preventivnih in drugih akcijah 

- primerjava števila prometnih nesreč s preteklimi leti. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma 
zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zmanjšanje deleža brezposelnih oseb 

- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in  

- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja  

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega 
proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:  

1. aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja 

2. izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih 

3. uvajanje programov za zmanjšanje števila brezposelnih. 

 

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

Letni izvedbeni cilji: 

1. nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo 
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2. zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih oseb in zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi 
strani. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zaposlenih na območju občine Markovci. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - Povečanje zaposljivosti  

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje 
zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

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

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 

- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest 

kar vse se bo merilo s številom aktiviranih brezposelnih oseb in v številu novih delovnih mest. 

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

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, kar se bo merilo s številom zaposlenih 
brezposelnih oseb na trgu dela. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva , razvoj podeželja 
in podporne storitve v kmetijstvu). 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12-ZdZPVHVVR), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, 
št. 71/11-UPB2 in 58/12), Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/04 in 98/06) Zakon 
o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07-UPB2), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07 in 
57/12), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, 
št. 131/06, 5/07-popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF in 57/12), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11 in 57/12), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. 
RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011), Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev 
koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/04), Pravilnik o načinu 
posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 106/04), 
Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. 
RS, št. 74/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis 
(Ur. l. RS, št. 61/04 in 22/07), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 69/12), Uredba komisije 
(ES) št. 1857/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in 
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) 
št. 70/2001, Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis, Uredbe EU, ki določajo delovanje Strukturnih skladov, predvsem Uredba Sveta (ES) št. 
1260/1999 z dne 21.6.1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Sveta (ES) št. 1447/2001 z dne 28. 
junij 2001 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 in Uredba Sveta (ES) št. 1105/2003 z dne 26. maja 2003 o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 ter Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/07). 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega 
in kvalitetnega življenjskega območja občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1105 Ribištvo 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva  

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje 
učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja 
primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira 
zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj 
podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih 
skupin in lokalne strategije (LEADER). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: 

-  kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, 

-  razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, 

-  razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja. 

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

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na 
območju občine Markovci. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti 
kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega 
dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali 
naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih 
gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003 Zemljiške operacije 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

Opis podprograma 

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za 
ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali 
investicije. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa z nameni iz Pravilnika za  dodeljevanje 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Markovci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Markovci, 

Odlok o proračunu Občine Markovci, 

Zakon o kmetijstvu, 

Zakon o lokalni samoupravi, 

Zakon o spremljanju državnih pomoči, 

Pravilnik za  dodeljevanje državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Markovci 

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- zagotovitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

- pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 

- pomoč pri spodbujanju kakovostnih kmetijskih proizvodov 

- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 

- dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči. 

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

- zagotovitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

- pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 

- pomoč pri spodbujanju kakovostnih kmetijskih proizvodov 

- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 

11029003 - Zemljiške operacije  

Opis podprograma 

Podprogram obsega realizacijo projektov komasacij, izgradnjo namakalnih sistemov, agrooperacij ( ureditev poti na 
komasiranih območjih) Z realizacijo projektov bo omogočeno prestrukturiranje kmetij, stabilna in kvalitetna 
pridelava hrane.  

Zakonske in druge pravne podlage 

     Zakon o kmetijstvu 

     Zakon o vodah 

     Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 

     Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) 

     Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč  

 

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

-spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,  

- prestrukturiranje kmetij, stabilna in kvalitetna pridelava hrane in  

- povečana pridelava zelenjave 

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

Letni izvedbeni cilji: 

- izvedba agrooperacij na komasiranem področju, ( komasacija Markovci - jug),  

- komasacija kmetijskih zemljišč na območju Markovci - polje 

- izgradnja namakalnih sistemov 

Kazalci:  

- dolžina zgrajenih poti na komasiranem območju 

- število ha namakanih kmetijskih zemljišč  

- število ha pridelave zelenjave na komasiranem območju  
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje splošne storitve v kmetijstvu - sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V 
skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotovi 
sredstva za oskrbo zapuščenih živali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

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

Cilji: 

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali 

- zmanjšati število zapuščenih živali v občini 

Kazalci: 

- število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

Opis podprograma 

Občina je dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma 
zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 

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

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo. 

Kazalci: Število oskrbljenih zapuščenih živali v občini. 

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

Cilji: zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine. 

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali. 

1105 - Ribištvo  
V okviru programa ribištvo so zagotovljena sredstva za razvoj športnega ribištva v občini Markovci . 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zainteresirati čim večje število občanov za športni ribolov, ki je postal v naravnem 
okolju zelo prepoznaven in koristen v primeru vzdrževanja opuščenih gramoznic, ki so postale zbirališče občanov. 
Dolgoročni cilj programa je ureditev in dokončanje gramoznice v Prvencih za namen uporabe športnemu ribištvu. 

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

Letni izvedbeni cilji so zagotovitev sredstev za dosego letnega plana društva, organizacija tekmovanj in druženj 
vseh občanov Občine Markovci. Občina Markovci in ŠRD Markovci sta v letu 2012 pridobila gradbeno dovoljenje 
in ustrezno dokumentacijo za dokončanje ribiškega doma. Zato je glavni cilj dokončanje ribiškega doma v Prvencih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1105102 Prvenci- izgradnja ribiškega objekta 
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11059001 - Program razvoja ribištva  

Opis podprograma 

Proračunska postavka omogoča redno delovanje Športno ribiškega društva Markovci. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o društvih 

- Zakon o sladkovodnem  ribištvu 

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

Dolgoročni cilj programa  je razvoj športnega ribolova, udeležba na raznih tekmovanjih od občinskih, regijskih, 
državnih in meddržavnih. Posledično bo športni ribolov omogočil sproščanje za vse občane naše občine. 

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

V letu 2014 bi želeli dokončali objekt ribiškega doma. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Proračunska poraba v tem delu zajema področje cestne infrastrukture in prometa. Obsega opravljanje nalog na 
področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanja prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje: 

- Zakon o javnih cestah, 

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

- Zakon o varstvu okolja, 

- Zakon o urejanju prostora, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah , 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 

- Odlok o lokalni gospodarskih javnih službah, 

- Odlok o občinskih cestah 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Strateški cilj na področju razvoja in vzdrževanja občinskih cest je gradnja potrebnih novih odsekov cest zaradi 
razširitve naselitvenega območja, ter ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture. Ukrepi so predvsem usmerjeni k 
gradnji dodatnih odsekov cest  z vso potrebno infrastrukturo (javna razsvetljava, odvodnjavanje, pločniki itd...).  

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev dostopa do občinskih cest in do vsakega objekta, ohranjanje 
cestnega omrežja na ustreznem nivoju, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje 
negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
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1302 - Cestni promet in infrastruktura  
Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne 
signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in 
primerno prometno signalizacijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja 
cestne infrastrukture pa so: 

-  prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 

-  povečanje prometne varnosti, 

-  zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 

-  izboljšanje voznih pogojev. 

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se 
izvaja na podlagi standardov in normativov.  Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: 

-  redno vzdrževanje občinskih cest in izgradnja novih cestnih odsekov, 

-  z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, 

-  v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest skladno z Odlokom o zimski službi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Opis podprograma 

Področje porabe zajema opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture, zagotavljanje prometne 
varnosti in telekomunikacij (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - 
grbine). 

Obsega opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinskih cest, infrastrukture ter 
zagotavljanja prometne varnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah  

Zakon o javnih cestah  

Zakon o varnosti cestnega prometa  

Zakon o prevozih v cestnem prometu  

Zakon o varstvu okolja  

Zakon o urejanju prostora  

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah  

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  

Odlok o občinskih cestah  

- odlok o gospodarskih javnih službah v občini Markovci 

- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje GJS. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture skupaj s cestnimi objekti. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema: gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine, urejanje 
odvodnjavanja cest, prometne osvetlitve...). Prav tako so sredstva namenjena za pripravo tehnične dokumentacije, 
študije, gradbeni nadzor, nadzor-koordinacijo varstva pri delu, ter morebitnem odkupu zemljišč kjer ceste posegajo 
v privatna zemljišča. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah  

Zakon o javnih cestah 

Zakon o varnosti cestnega prometa  

Zakon o prevozih v cestnem prometu  

Zakon o varstvu okolja  

Zakon o urejanju prostora  

Odlok o občinskih cestah 

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Markovci 

Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje GJS. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje izvedbe investicij, da je omogočen varen promet, da se izboljšajo 
prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter 
ureja urejen videz cest. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so:  

     -   izboljšanje prometne varnosti  

     -   uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na projektiranje cest in varovanje okolja,  

     -   izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov in do nastanitvenih objektov prebivalcev 

      -  zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja gradnje občinske cestne infrastrukture. 

Kazalci so:  

- kilometri zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih cest in javnih poti  

- višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne signalizacije 

 

13029004 - Cestna razsvetljava  

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije za javno razsvetljavo in za samo vzdrževanje 
javne razsvetljave. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, 

Zakon o varnosti cestnega prometa, 

Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah - odlok o gospodarskih javnih službah v 
občini Markovci 

- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje GJS. 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z 
izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. 

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za 
zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

1305 - Vodni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

Program vodni promet in infrastruktura vključuje sredstva za investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost 
plovbe. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj športne rekreacijske in turistične dejavnosti na Ptujsko - Markovskem jezeru in reki Dravi. 

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

Priprava projektne dokumentacije, monitoringa vodnih ptic na jezeru in izvedba okoljskega poročila ter meritve 
hrupa skupaj z Mestno občino Ptuj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo 

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe  

Opis podprograma 

Sofinanciranje izgradnje pomolov in marin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o plovbi po celinskih vodah, Pomorski zakon. 

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

Varna plovba po celinskih vodah oz. Ptujsko-Markovskem jezeru. 

Ureditev brežin Ptujsko-Markovskega jezera 

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

Letni izvedbeni cilji so:  

     -   izboljšanje varnost plovbe  

     -   ohranjanje vodnih površin,  

     -   izboljšanje dostopnosti s plovili do gospodarskih subjektov  

   Kazalci so:  

- dolžina zgrajenih in/ali obnovljenih brežin , pomolov, marin 

- višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju brežin , pomolov, marin... 
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14 - GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in 
gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 

- Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, 

- Zakon o izvrševanju proračuna, 

- Statut Občine Markovci, 

- Proračun Občine Markovci, 

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, 

- Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

V okviru področja gospodarstva so cilji Občine Markovci: skladnejši regionalni razvoj, spodbujanje podjetniškega 
razvoja in konkurenčnosti, spodbujanje razvoja turizma, povezovanje gospodarstva in inštitucij znanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

      

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročno zagotoviti sredstva za obstoj in pomoč podjetjem. 

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

Opis podprograma 

Občina v okviru svojih proračunskih zmožnosti zagotavlja sredstva za podporo enotam malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izvrševanju proračuna, 

Statut Občine Markovci, 

Proračun Občine Markovci, 

Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, 

Pravilnika o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih-državnih pomoči, namenjenih za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Občini Markovci 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podlagi vsako letnih razpisov, zagotoviti sredstva v okviru proračunskih zmožnosti. 

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

Na podlagi pogodb se kontrolira upravičenost porabe proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena podjetjem na 
podlagi razpisa. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Opis glavnega programa 

Občina Markovci v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, 
in sicer: razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, spodbujanje razvoja turističnih prireditev 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega 
območja 

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

Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. 

Kazalci: več prihodov turistov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

4039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

Opis podprograma 

Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih 
letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju 
razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in v tem okviru predvsem k 
doseganju njenih gospodarskih ciljev, konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu 
izobrazbene ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu razvoju, 
povečanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete in povečanju prepoznavnosti 
Slovenije v mednarodnem prostoru. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 

Zakon o izvrševanju proračuna, 

Statut Občine Markovci, 

Proračun Občine Markovci. 

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

Cilj na področju turizma je subvencioniranje raznih turističnih programov in dejavnosti društev, ki se ukvarjajo s 
pospeševanjem turizma. 

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

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen 
varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 41/2004,   17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006- 

UPB1,  49/2006-ZMetD,  66/2006  Odl.US:  U-I-51/06-10,  112/2006  Odl.US:  U-I-40/06-10,  33/2007-ZPNačrt, 

57/2008-ZFO-1A,70/2008, 108/2009), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni  list  RS,  št.32/93) 
Podzakonski predpisi s področja, odpadnih vod . 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Omogočiti dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Ravnanje z odpadno vodo 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za okoljevarstvene akcije, sanacijo divjih odlagališč in ekoloških otokov ter za izgradnjo 
občinskega zbirnega centra. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2007) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji  bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje 
količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z 
monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje 
ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo 
in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako 
se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže. 

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki 
urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo 
aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih 
odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Cilj komunalne politike na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture 
na področju občine, ki bo navezana na čistilne naprave. S takšno usmeritvijo se prizadeva čim prej zagotoviti 
ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov 
in podtalnice), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno-sanitarno varnost. 

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

Investicija na področju odvajanja odpadnih voda je naravnana tako, da bi sekundarno kanalizacijsko omrežje na 
celotnem območju Občine Markovci dokončali do konca leta 2017.  

 

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ekološko ohranjanje vodnih virov in vodotokov. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

Opis podprograma 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne 
dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja,  

Zakon o gospodarskih javnih službah,  

Zakon o vodah,  

Zakon o ohranjanju narave 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Markovci 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Varovanje vodnih površin 

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

Letni izvedbeni cilji so:  

- varovanje vodnih površin,  

   Kazalci so:  

- ohranjene in novonastale vodne površine  

- višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju brežin... 

 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave  

Opis glavnega programa 

Varstvo narave in skrb za ohranjanje biotske pestrosti je tako pri nas kot v Evropi čedalje bolj izpostavljena 
tematika. Tako kot na področju varstva okolja je tudi na področju varstva narave in biotske pestrosti nujno 
spremljati stanje, vršiti popise in monitoringe z namenom ugotavljati ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako 
možno pravočasno ukrepati. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spremljanje stanja  z namenom ugotavljati ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno 
ukrepati. 

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

Izboljšano ali ohranjeno stanje v naravi 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

Opis podprograma 

Usmerjenost k izboljšanju kakovosti bivanja, ki se navezuje tudi na skrb za naravo in biotsko pestrost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave, 

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

Ohranjenost in upravljanje naravnih vrednot ter vzpostavljanje in upravljanje zelenih površin. 

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

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj (komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski odlok o GJS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
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1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijske, gozdna in stavbna) 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev 
sistema gospodarjenje s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora. 

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

Cilji: sprejem prostorskih aktov.  

Kazalci: Izdelan in sprejet OPN za celotno občino ter OPPN za predvidena območja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge: 

- prostorski plan 

- prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z    

  izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. 

- pričakujemo, da bodo ključni prostorski akti za občino Markovci sprejeti v letu 2011. 

- prostorska informatika 

- prostorski izvedbeni akti  

Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in 
dopolnitev, v skladu z določili zakonodaje. Zraven naštetega pristopamo k izdelavi ustrezne dokumentacije za 
manjše prostorske ureditve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju,  

Zakon o urejanju prostora,  

Zakon o graditvi objektov,  

Zakon o ohranjanju narave,  

Zakon o varstvu okolja,  

Na urejanje prostora še vplivajo drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, 
kulturne dediščine, energetike ipd. 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so: zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, 
zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov-podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor, 
sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. 

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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju, v letu 2014 bomo 
dokončali izgradno vaškega centra v Sobetincih. 
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1603 - Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

Ta program zajema sredstva za pokopališko in pogrebno dejavnost in drugih komunalnih objektov na pokopališču. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in urejenost pokopališča v Občini Markovci. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občine 
Markovci - realizacija predvidenih nalog na področju pokopališke dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo  

Opis podprograma 

Občina je dolžna v skladu z zakonodajo slediti ciljem in hkrati uresničevati cilje na področju oskrbe z vodo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Zakon o varstvu okolja,  

Zakon o urejanju prostora.  

Zakon o graditvi objektov 

Zakon o GJS 

Zakon o varstvu pred požarom 

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

Pravilnik o pitni vodi 

Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja 

Odlok o GJS v občini Markovci 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Markovci 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev oskrbe s pitno vodo vsem gospodinjstvom na območju občine 
Markovci, tako da bo vsem zagotovljena neoporečna pitna voda  ter izboljšati vodooskrbni sistem. 

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

Opis podprograma 

Program zajema delovanje pogrebne dejavnosti in najemnine za del pokopališča ter stroške za tekoče in 
investicijsko vzdrževanje pokopališča. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 

-Zakon o gospodarskih javnih službah, 

-Zakon o graditvi objektov, 

-Odlok o gospodarskih javni službah, 

-Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanja pokopališč in drugi predpisi. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vse infrastrukture v sklopu 
pokopališča. 

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti vzdrževanje in gradnjo potrebne infrastrukture na pokopališču v 
Markovcih. 

16039003 - Objekti za rekreacijo  

Opis podprograma 

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, otroška igrišča 
ipd) in investicijsko vzdrževanje le-teh. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Zakon o varstvu okolja,  

Zakon o urejanju prostora.  

Zakon o graditvi objektov 

Zakon o GJS 

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

Zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. 

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

Cilji: Hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na 
javnih zelenih površinah. 

Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za povečanje in obnavljanje občinskega stanovanjskega fonda - 
prenova stanovanjskega fonda: prenova stanovanjskih enot z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno 
kvaliteto. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzdrževanje obstoječih stanovanj. 

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

Vzdrževanje obstoječih stanovanj in objektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis podprograma 

Zagotovitev sredstev za spodbujanje stanovanjske gradnje, nakup stanovanj ter za obnavljanje občinskega 
stanovanjskega fonda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 
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Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb 

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja 

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

Vzdrževanje obstoječih stanovanjskih kapacitet. 

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

Obnova obstoječih stanovanjskih kapacitet. 

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

Opis glavnega programa 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za 
urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč in pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte. 

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

Izvedba postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (nakupi, cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne 
objave, odškodnine ...). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

Opis podprograma 

Gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč in pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč v III. fazi OC, ki jih bo 
občina dolgoročno prodala zainteresiranim bodočim investitorjem gospodarskih objektov v OC:  

Kazalci: uspešna realizacija zastavljenih ciljev in izvedba letnih načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem 
občine. 

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

Zagotovitev pogojev za nadaljevane postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči (prodaja parcel v III. fazi OC) in 
v celoti komunalno opremiti OC: 
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Kazalci merjenja: število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih 
predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve itd.). 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega 
varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in 
uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo 
aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti; 

-  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; 

- Zakon o lekarniški dejavnosti; 

- Zakon o lokalni samoupravi; 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih izvajamo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zavarovanju za brezposelnost. 

Na območju občine Markovci delujeta Splošna ambulanta in Zobozdravstvena ambulanta, preko katerih poskušamo 
približati občanom zdravstvene storitve. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 
Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med storitve, plačljive iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Preventivno ukrepanje in promocija zdravja ter spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega 
zdravja občank in občanov, zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, 
mladostniki...), svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so povezani z sofinanciranjem programov na področju preprečevanja zasvojenosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja  

Opis podprograma 

Program zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

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

- Delovanje in sodelovanje strokovnjakov različnih področij (šolstva, zdravstva, socialnega varstva, policije idr.) 
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- koordiniranje preventivne dejavnosti v občini na področju preprečevanja vseh vrst odvisnosti, 

- iskanje možnosti, ki bi mladim omogočile bolj zdrav način življenja in koristno izrabo prostega časa. 

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

Letni izvedbeni cilji so povezani z nadaljevanjem sofinanciranja programov na področju preprečevanja zasvojenosti. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa 

Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina Markovci zagotavlja pogoje za izvajanje 
svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje, ter 
v skladu z odločitvami občinskega sveta občine Markovci. Demografske značilnosti občine Markovci so predvsem v 
tem, da je velik delež prebivalcev starejših, prav tako pa mladi glede na upadanje povpraševanja po delovni sili 
ostajajo dalj časa iskalci zaposlitve brez dohodkov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki občini predpisuje poleg finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske obveznosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih izvajamo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zavarovanju za brezposelnost in v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti. 

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

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

Financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ tj. za 
državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in zagotavljanje mrliško 
ogledne službe. 

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa, kar pomeni 
vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. 

17079002 - Mrliško ogledna služba  

Opis podprograma 

Program zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih po 4. členu in 18. členu Pravilnika o pogojih in načinu 
opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti občina Markovci za svoje občane. Mrliški ogledi se opravijo na 
osnovi odredbe ustreznih organov (običajno  policije, oglednika, sodnega izvedenca) zaradi določitve vzroka smrti, 
predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ; 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj na področju mrliško pregledne službe je izpolnjevati zakonske obveznosti - v okviru soustanoviteljstva JZ 
Zdravstveni dom Ptuj in ostalih pristojnih zdravstvenih organizacij, organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih 
izvajajo usposobljeni in pooblaščeni zdravniki. 

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

Letni cilj je izpolnjevanje dolgoročnega cilja - izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi določili. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in 
napredek na vseh področjih človekovega življenja. V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih 
dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in mladinski programi. Večji del področja 
predstavlja urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje 
kulturne dediščine ter programi športa. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07–UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11-Odl. US; ZUJIK). Posamezne glavne programe in 
podprograme na področju kulture opredeljujejo še posebni predpisi za konkretne programe ali podprograme, zlasti 
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02-ZUJIK) in Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 30/11-Odl. US in 90/12), Zakon o športu (Ur.list RS št. 22/98, 97/01-
ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) in vsi ostali podrejeni predpisi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našega področja in spodbujanje občanov občine Markovci skozi 
programe sofinanciranja, da se aktivno vključujejo v ohranjanje naše premične in nepremične kulturne zgodovine. 
Na področju športa podpiramo programe kakovostnega športa . 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802        Ohranjanje kulturne dediščine 

1803        Programi v kulturi 

1804        Podpora posebnim skupinam 

1805        Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine  

Opis glavnega programa 

Program opredeljuje sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih 
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju občine 
Markovci. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Namen sofinanciranja je ohraniti kulturno dediščino na območju občine Markovci in občane spodbuditi, da tudi 
sami sodelujejo pri ohranjanju le te. 

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

Letni izvedbeni cilji: skrbeti za vzdrževanje kulturne dediščine po zastavljenem programu-načrtu občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

Opis podprograma 

Program zajema sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih 
spomenikov ali predmetov, ki predstavljajo kulturno dediščino lokalne skupnosti (spomeniki, kapele, križi, 
cerkve,..) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

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

Cilj programa je ohraniti čim več premične in nepremične kulturne dediščine, ki je zaznamovala življenje in 
kulturno delovanje na področju lokalne skupnosti. 

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

Letni izvedbeni cilj je obnoviti vsaj eno kapelo  in križ ter zaščiti propadanje le teh in ohranjanje spomenikov 
kulturne dediščine. 

1803 - Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 

Občina Markovci je dolžna v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotoviti delež sredstev za delovanje knjižnične 
dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V proračunu 
občine Markovci so na področju kulture zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače, materialne 
stroške in nakup knjižničnega gradiva). Program je namenjen tudi za sofinanciranje delovanja kulturnih društev. 
Društva uresničujejo svoj interes izven lokalne skupnosti s sodelovanjem v Javnem skladu za kulturne dejavnosti v 
enoti Ptuj, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru 
obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v okviru lokalne skupnosti, ter spodbujanje dostopnosti kulturne 
ustvarjalnosti vsem občanom. Posebna ponudba za občane je tudi potujoča knjižnica Bibliobus, ki poskuša občanom 
približati oddaljenost od matične knjižnice. 

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulture in kulturnega ustvarjanja v občini Markovci. Kazalci 
uspešnosti doseganja ciljev so število in obseg obiskov naših občanov v KIP Ptuj, število izvedenih programov in 
projektov, njihova raznovrstnost, pokrivanje ciljnih občinstev, število obiskovalcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

 18039005 Drugi programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo  

Opis podprograma 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotavljamo delež sredstev za delovanje knjižnične dejavnosti. Svoje 
zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo , 

Zakon o knjižničarstvu ter Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,  

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, 
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 Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. 

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

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošne knjižnice uporabnikom. V lokalni skupnosti smo to dosegli tudi z 
izposojo knjig na terenu s tako imenovanim Bibliobusom. 

Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo dostopa do kulturnih vrednot. 
Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev. 

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

Letni izvedbeni cilj je spodbuditi bralno kulturo občanov in s tem dvigniti kulturno raven. 

18039003 - Ljubiteljska kultura  

Opis podprograma 

Občina Markovci na področju ljubiteljske kulture spodbuja društva k razvoju ljubiteljske dejavnosti. Kulturna 
dejavnost sooblikuje podobo občine Markovci in zato podpiramo tiste vsebine s področja kulture, ki bistveno 
prispevajo k spodbujanju ustvarjalnosti na področjih kulture, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine s področja 
lokalne skupnosti. Izvajamo tudi sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov glede na sklenjeno pogodbo o 
sofinanciranju, to je delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno 
udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja 
določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo kraja in 
prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. 

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura  

Opis podprograma 

Mediji  in  avdiovizualna  kultura  zajema  stroške  priprave  in  izdaje  lokalnega  časopisa  in  sofinanciranje 
delovanja lokalne kabelske televizije.   

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Naravnanost k zadovoljevanju potreb po obveščanju prebivalstva o lokalnih dogodkih. Kazalniki: število bralcev in 
gledalcev . 

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

Lokalni časopis in KTV sta namenjena ciljni publiki z nalogo obveščanja, osveščanja, izobraževanja, svetovanja in 
sprostitve. 

18039005 - Drugi programi v kulturi  

Opis podprograma 

Programi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih kulturnih 
objektov) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tekoče vzdrževanje obstoječih kulturnih dvoran in domov, ki jih imajo v lasti ali upravljanju občina in posamezna 
društva na območju občine Markovci. 

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

Redno tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran in domov. 

1804 – Podpora posebnim skupinam  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Podpora duhovnikom in verskim skupnostim. 

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

Podpora posebnim skupinam, kar se bo merilo v zadovoljstvu, dodatni angažiranosti in novih aktivnostih 
organizacij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen sofinanciranju duhovnih in versih dejavnosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Sredstva se nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe in pripadajočih zakonskih predpisov. 

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

Pomoč kot sofinanciranje aktivnosti verske skupnosti.  

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

Na podlagi sklenjene pogodbe sofinanciranje aktivnosti verske skupnosti. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa 

Občina Markovci ima dokaj razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko delovanja 
športnih društev. Sredstva so namenjena za spodbujanje rekreativnega in kakovostnega športa. Vsebine, ki se 
sofinancirajo, se določijo z letnim načrtom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj so doseči vključitev čim več občanov v programe športa in jih spodbuditi, da aktivno preživljajo 
prosti čas. V okviru sredstev pa je cilj tudi izobraziti in usposobiti strokovne kadre na področju športa.  

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

Glavni izvedbeni cilj je doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje število vključenih 
občanov v programe aktivne vadbe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 
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18059001 - Programi športa  

Opis podprograma 

V tem podprogramu so sredstva namenjena športnim društvom občine Markovci. Namenjamo jim sredstva za 
spodbujanje kakovostnega športa, za šolanje športnega kadra in vzdrževanje športne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, 

Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci. 

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

Glavni izvedbeni cilj je doseganje čim boljših rezultatov ekip kakovostnega športa in čim večje število vključenih 
občanov v programe aktivne vadbe. Zagotoviti čim boljšo opremljeno športno infrastrukturo in izobraziti strokovne 
kadre v društvih.  

 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti čim večjo podporo izbranim programom za ciljne skupine, katerim so namenjeni, 
ter doseči pričakovane rezultate v društvih. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega 
glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o vrtcih  

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih  

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

- Zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

- Zakon o osnovni šoli  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole   

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti v JZ OŠ Markovci 

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so: 

- izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti,  

- zagotavljanje in razširjanje kapacitet v vrtcih, 

- skrb za kakovostno vzgojo otrok,  

- zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi. 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: 

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega 
obdobja, 

- posredovati temeljna znanja in spretnosti,  
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- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim dati pogoje z ustreznim znanjem za nadaljnje 
izobraževanje. 

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja 
človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in 
spoštovanje različnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902    Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903    Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905        Drugi izobraževalni programi 

1906        Pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 

Vrtec Markovci deluje v sklopu OŠ Markovci. Predšolski otroci spoznavajo različna področja skozi igro, ko 
prepletajo in povezujejo različne dejavnosti, ki zajemajo različna področja: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo, 
matematiko in drugo. Program izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, vrtec pa zaposluje tudi delavce, ki so 
odgovorni za druga dela, to so kuharice, čistilke, hišnik ter zaposleni za urejanje področja administrativnih in 
računovodskih del in morebitni drugi potrebni delavci. 

Občina Markovci sofinancira tudi predšolsko vzgojo za otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih, kot izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti, sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v lokalni skupnosti s ciljem povečanja 
vključenosti otrok ter kakovost bivanja v vrtcu. Občina si prizadeva zagotoviti čim boljše prostorske pogoje v vrtcih 
skladno z normativi in standardi. Z zagotovitvijo ustreznih pogojev je cilj pridobivanje znanj in veščin za krepitev 
socialnega, duševnega in telesnega razvoja. 

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

Občina Markovci bo zagotavljala sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in 
standardi. Glavni cilj je širjenje obzorij predšolskih otrok in njihova socializacija. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci  

Opis podprograma 

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja in Zakonu o vrtcih s podzakonskimi akti. 

Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer 
v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe 
v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in 
sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim 
več otrok v eno od oblik izven-družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za 
otroke ter omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti 
posameznih starostnih obdobij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih,  

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  

- Zakon o graditvi objektov ZGO - 1B 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti, 

- Zakon o usmerjanju otrok, 
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- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih s spremembami, 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 

- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, 

- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, 

- Odlok o proračunu Občine Markovci, 

- Pogodba o sofinanciranju predšolske dejavnosti v proračunskem letu. 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti. 

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

Občina Markovci bo zagotavljala sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in 
standardi. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje  

Opis glavnega programa 

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja 
in osnovnega glasbenega izobraževanja. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je 
določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja: 

-  plače z davki in prispevki, 

 - regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi, 

-materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in 
nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam, 

- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih, 

 - prevoz učencev in varstvo vozačev ter 

- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški. 

Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja odraslih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so povezani s cilji osnovne šole, da se učencem poda temeljno znanje in jih pripravi na 
nadaljnje šolanje, ter usposobi za poklicno in osebno življenje. Učenci se v procesu izobraževanja na drugi stopnji, 
to je v osnovni šoli, naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo, 
radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola jih spodbuja pri razvijanju 
interesov in sposobnosti ter oblikuje njihove navade. 

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

Letni cilji izobraževanja so doseganje čim boljših rezultatov na vseh področjih osnovnošolskega izobraževanja. 
Dosežene cilje lahko merimo z izvedenimi projekti učencev osnovne šole in doseženim splošnim uspehom učencev 
ob koncu leta. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
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19039001 - Osnovno šolstvo  

Opis podprograma 

Osnovnošolsko izobraževanje se izvaja v OŠ Markovci. V okviru sredstev občine Markovci skrbimo za z zakoni 
določene obveznosti, to je kritje materialnih stroškov, drobnega vzdrževanja in dodatnih programov v okviru 
osnovne šole. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

- Zakon o osnovni šoli, 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter 

- ustrezne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti osnovnih šol. 

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

Dolgoročni cilji izobraževanja učencev v osnovni šoli so otrokom dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje 
šolanje, ter usposobiti za poklicno in osebno življenje. Naučiti jih razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in 
človeku. Razvijati govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in 
odraslimi. Doseganje ciljev se pokaže z rezultati, ki jih dosežejo učenci osnovne šole na različnih področjih. 

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

Letni cilji izobraževanja v osnovni šoli je doseganje čim boljših rezultatov na vseh področjih izobraževanja. 

19039002 - Glasbeno šolstvo  

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo obsega izobraževanje otrok na glasbenem področju, pri čemer Občina Markovci sofinancira 
delovanje Glasbene šole Karol Pahor Ptuj  in Zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla na Ptuju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, 

- odloki o ustanovitvi glasbenih šol ter 

- pogodbe o sofinanciranju glasbenih šol: 

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in 

Pogodba o sofinanciranju Zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla na Ptuju. 

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje otrok h glasbeni dejavnosti, učencem dati temeljno znanje o glasbenem področju in 
jih pripraviti na nadaljnje šolanje. Cilji bodo uresničeni s posameznimi dosežki učencev glasbene šole. 

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

Letni cilji izobraževanja so doseganje čim boljših rezultatov na vseh področjih izobraževanja glasbene šole. 
Doseganje ciljev se bo kazalo z večjim vpisom v glasbeno šolo, z zanimanjem učencev za izobraževanje na 
glasbenem področju ter dosežki učencev glasbene šole. 

1905 - Drugi izobraževalni programi  

Opis glavnega programa 

Drugi izobraževalni programi obsegajo izvedbo izobraževanja na stopnji osnovne šole za odrasle občane, ki 
osnovnošolskega izobraževanja niso uspešno opravili. S sofinanciranjem občina Markovci pripomore k večji 
izobraženosti posameznikov, posledično tudi k oblikovanju osebnosti in samopodobe občana, ki se želi dodatno 
izobraževati. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji izvajanja izobraževanja odraslih je pridobitev izobrazbe za posamezne odrasle občane, ki bi želeli 
pridobiti osnovnošolsko izobrazbo in s tem povečevati splošno izobraženost občanov in občank Občine Markovci. 

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

Letni cilji izobraževanja so omogočiti ciljni populaciji izobraževanje na nivoju osnovne šole ter jih usmeriti na prave 
poti pri izbiri želenih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 Izobraževanje odraslih 

19059001 - Izobraževanje odraslih  

Opis podprograma 

Občina Markovci sofinancira izobraževanje odraslih občanov, ki bi želeli opraviti izobraževanje na ravni osnovne 
šole. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih ter sklenjene pogodbe 
za izvajanje izobraževanja. 

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v pomoč odraslim pri doseganju osnovnošolske izobrazbe, kar bo merljivo z 
dokončanjem izobraževanja na ravni osnovne šole za odrasle. 

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

Zagotoviti pomoč odraslim, ki bi se želeli izobraževati za pridobitev osnovnošolske izobrazbe. Doseganje ciljev je 
mogoče meriti s številom posameznikov, ki se odločijo za izobraževanje, le tega tudi dokončajo in tako pridobijo 
dodatna znanja. 

1906 - Pomoči šolajočim  

Opis glavnega programa 

Občina Markovci na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o 
osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz 
občine Markovci. Občina zagotavlja kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s 
prilagojenim programom izven sedeža občine. Prav tako pa se krijejo tudi dodatni prevozi v šole v naravi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole bolj oddaljeni in za katere pristojni organ ugotovi, da je 
na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih 
spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. Zagotavljali bomo tudi prevoze v šole v naravi po 
posredovanem planu. 

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

V okviru tega programa bo glavni cilj zagotovitev sredstev za prevoz otrok v osnovne šole in zavode za 
osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom, ter dodatne prevoze učencev v šole v naravi in prevoze v 
druge izobraževalne namene v skladu s potrebami šole. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu  

Opis podprograma 

V  okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v OŠ in zavode za usposabljanje osnovnošolskih 
otrok, občasno tudi za šolo v naravi in za pokrivanje stroškov prevoza učencev v druge izobraževalne namene. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o osnovni šoli ter 

- ustrezne pogodbe o financiranju šolskih prevozov. 

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v šolo, za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in 
domov ogrožena njihova varnost, prevoze v šole v naravi ter pokrivanje stroškov prevozov učencev v druge 
izobraževalne namene. 

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

Skupaj z izvajalcem prevozov zagotoviti šoloobveznim otrokom čim boljšo povezanost med domom in šolo ter 
kakovostna izvedba storitve prevozov. 

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu  

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

19069004 - Študijske pomoči  

Opis podprograma 

Občina Markovci vsako leto podeli nagrade zelo uspešnim učencem. S tem občina želi nagraditi učence, ki se še 
posebej izkažejo in potrudijo pri izobraževanju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Spodbujanje otrok k doseganju višjih ciljev in nagrajevanje dodatnega truda posameznih otrok. Doseganje cilja bo 
vidno s povečevanjem števila učencev, ki kažejo nadarjenost na posameznih področjih in se izkažejo z doseženim 
učnim uspehom. 

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

Spodbuditi učence k dodatnemu sodelovanju na posameznih področjih in jih motivirati za boljši učni uspeh, kar se 
bo odražalo v številu učencev, ki bodo dosegali najboljše rezultate. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu različnih skupin prebivalstva: 
družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam 
in podobnim. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike 
posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. 
Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.  

Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov obsegajo: 

-  zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu, 

-  (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo Centra za 
socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, 

-  (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstven zavodi) za 
tiste občane občine Markovci, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, 

-  zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - 
pravica do izbire družinskega pomočnika, 
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-  sofinanciranje programa izvajanja socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvajamo v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo Ptuj, 

-  sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, 

-  sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo 
javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo ter 

-  aktivnosti za zagotovitev lastnih kapacitet za namestitev starejših socialno ogroženih občanov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o socialnem varstvu in podrejeni predpisi, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 -2010 ter drugi predpisi tega področja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj in temeljno izhodišče politike socialnega varstva lokalne skupnosti je zagotavljati takšne razmere in 
pogoje, ki bodo posameznikom, v povezavi z drugimi osebami v družinskem okolju ali v okviru zavodov 
institucionalnega varstva, omogočale dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo 
ustrezala merilom človeškega dostojanstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine  

Opis glavnega programa 

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za različne pomoči družini. Občina Markovci namenja enkraten 
prispevek za novorojence družinam z območja Občine Markovci. Višina prispevka znaša 250,00 EUR za 
novorojenca. Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno 
prebivališče na območju Občine Markovci. Sofinancira se počitniško letovanje in šola v naravi za socialno ogrožene 
otroke ter Varna hiša Ptuj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbujanje povečevanja rodnosti na območju lokalne skupnosti, pomoč socialno ogroženim. Omogočiti letovanje 
tudi otrokom iz socialno šibkih družin in zavetje šibkejšim ogroženim članom družine, ki trpijo zaradi nasilja. 

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

Staršem novorojenca dati pomoč in hkrati izraziti pozornost s strani lokalne skupnosti, merilo uspešnosti programa 
bo število rojstev, število otrok, vključenih v programe organizirane programe letovanja in manjšanje števila družin, 
kjer je prisotno nasilje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini  

Opis podprograma 

Občina Markovci staršem novorojenca z območja občine Markovci podeli enkraten prispevek  v višini 250,00 EUR. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v občini Markovci. 

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

Spodbujanje rojstev v lokalni skupnosti, kar se odraža v prirastu prebivalcev. 

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

Glavni izvedbeni cilji se nanašajo na čim boljšo izvedbo dolgoročnega cilja glavnega programa, torej na spodbujanje 
povečevanja rojstev na področju lokalne skupnosti. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem 
varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire 
družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno 
varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in financiranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim 
osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter 
zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni 
socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim 
občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. 

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do 
koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, 
(do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih 
organizacij in javnih zavodov (npr. varne hiše) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 - Socialno varstvo invalidov  

Opis podprograma 

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva invalidov v domovih. v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu, Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in drugih aktih 
krije občina občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti 
sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo 
o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo. V okviru tega programa zagotavljamo tudi sredstva za izvajanje 
zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega 
pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva, Zakon o socialnem 
varstvu, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi predpisi. 

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali 
imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko 
izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika in finančne podpore k namestitvi 
socialno ogroženih v domove institucionalnega varstva. 

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s 
prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico (pravica do izbire družinskega pomočnika) in sofinanciranje 
programov v nezmanjšanem obsegu. Kazalci za merjenje dosege cilja so število družinskih pomočnikov in število 
sofinanciranih programov domskega varstva za čim več socialno šibkih občanov. 

20049003 - Socialno varstvo starih  

Opis podprograma 

Program je namenjen za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev, ki bi 
skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v domsko oskrbo. Skladno z Zakonom o socialnem varstvu, Uredbo o 
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merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ter drugimi ustreznimi predpisi krije občina 
občanom razliko do polne cene programa institucionalnega varstva. Dejstva o upravičenosti sofinanciranja ugotavlja 
Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje izda odločbo o oprostitvi in namestitvi 
v institucionalno varstvo. S tem programom pa občina pokriva tudi pokrivanje socialno varstvene storitve pomoči na 
domu, ki jo izvajamo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Socialna oskrba obsega gospodinjsko pomoč, 
pomoč pri osebni negi ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva, Zakon o socialnem 
varstvu in podrejeni predpisi ter Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij 
človeka dostojno življenje, zato jim zagotavljamo varstvo v domovih institucionalnega varstva. 

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov domskega varstva za čim 
več socialno šibkih občanov in oskrbeti preko programa izvajanja pomoči na domu čim več pomoči potrebnih 
občanov. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih  

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje neprofitnih 
najemnin socialno ogroženim občanom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi predpisi tega področja. 

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

Dolgoročna cilja podprograma sta podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja pomoči pri plačevanju 
neprofitnih stanarin. 

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

Zagotoviti pomoč in odpraviti čim več socialnih stisk naših občanov. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

Opis podprograma 

V podprogramu zagotavljamo sredstva za delovanje humanitarnih organizacij in ustanov, ki skrbijo za premostitev 
socialne ogroženosti in stiske naših občanov. Občani se tako lahko obračajo za pomoč na Občinsko organizacijo 
Rdečega Križa in  na Karitas. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi akti. 

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

Zagotoviti pogoje za normalno preživljanje življenjskega obdobja vsem občanom, tudi tistim, ki se trenutno 
spopadajo z zdravstvenimi ali drugimi težavami. 

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

Zagotoviti pomoč čim večjemu številu občanov in odpraviti čim več socialnih stisk v naši Občini. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Markovci vsako leto podeli nagrade zelo uspešnim učencem. S tem občina želi nagraditi učence, ki se še 
posebej izkažejo in potrudijo pri izobraževanju. 



DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2014 

Stran 68 od 112 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva za pomoč občanom ob nenadni elementarni nesreči in tako zmanjšati njihove stiske. 

Omogočiti nemoteno doseganje zastavljenih programskih ciljev občine ob pomoči sredstev iz proračunske 
rezervacije, kadar je to neobhodno potrebno oziroma kadar to narekujejo nove zakonske zahteve. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč  

Opis glavnega programa 

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključujejo sredstva za odpravo naravnih 
nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč. 

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

Letni cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 - Rezerva občine  

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah in  

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je oblikovanje zadostne rezerve občine, ki bo zadostovala za najnujnejšo pomoč v 
primeru naravne nesreče. 

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

Oblikovanje zadostne rezerve za pomoč v primeru nesreč v tekočem letu. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija  

Opis glavnega programa 

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati in so za potrebe 
izvajanja dejavnosti nujno potrebne ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt 
neposrednega uporabnika. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. 

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

Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 
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23039001 - Splošna proračunska rezervacija  

Opis podprograma 

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

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

Zagotovitev sredstev za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu. 

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

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

A - Bilanca odhodkov 

001 - OBČINSKI SVET 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

 

0101102 - Delovanje OS in odborov 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to dejavnost so vključeni stroški, povezani z delovanjem občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta, 
kot so sejnine, ki so v skladu z odlokom vezane na plačo župana, računalniška oprema, ozvočenje, gradivo za OS ... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta. 

0101103 - Financiranje političnih strank 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za financiranje političnih strank so planirana skladno in na podlagi Zakona o političnih strankah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija namenskih stroškov preteklega leta. 

0101105 - SLS 1.002 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana na podlagi Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin. 
S tem pravilnikom se zagotavljajo finančna sredstva po posameznem svetniku -  glede na volilni izid. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Volilni izid lokalnih volitev. 

0101106 - Nsi 1.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana na podlagi Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin. 
S tem pravilnikom se zagotavljajo finančna sredstva po posameznem svetniku -  glede na volilni izid. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Volilni izid lokalnih volitev. 
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0101107 - LDS 1.002 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana na podlagi Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin. 
S tem pravilnikom se zagotavljajo finančna sredstva po posameznem svetniku -  glede na volilni izid. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Volilni izid lokalnih volitev. 

0101108 - SDS 1.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana na podlagi Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin. 
S tem pravilnikom se zagotavljajo finančna sredstva po posameznem svetniku -  glede na volilni izid. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Volilni izid lokalnih volitev. 

0101110 - ZARES 501 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana na podlagi Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniški skupin. 
S tem pravilnikom se zagotavljajo finančna sredstva po posameznem svetniku -  glede na volilni izid. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Volilni izid lokalnih volitev. 

 

002 - NADZORNI ODBOR 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
 

0203101 - Nadomestila članom nadzornega odbora 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje nadzornega odbora so zajeta sredstva za nadomestilo članom nadzornega odbora za opravljanje 
nadzora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles OS ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov. 
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003 - ŽUPAN 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

 

0101101 - Nagrade poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev 30.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan (ob pomoči podžupanov, katere imenuje župan) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, 
skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine na 
drugi stopnji itd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija namenskih sredstev preteklega leta. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  

 

0101109 - Prevozni stroški funkcionarjev 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za povračila prevoznih stroškov funkcionarjev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta in ocena dejanskih potreb. 

0101301 - Izdatki za reprezentanco 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo pri reprezentanci župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta in ocena dejanskih potreb. 

0101302 - Pokroviteljstvo in donatorstvo župana 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pokroviteljstvo in donatorstvo, katere župan razdeli na podlagi 
prispelih vlog posameznikov. Prav tako so na tej proračunski postavki planirana sponzorska sredstva za društva, ki 
niso bila zajeta v nobenem od razpisov. Z vsemi se sklene donatorska pogodba. O višini sredstev odloča župan. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta in ocena dejanskih potreb. 



DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2014 

Stran 73 od 112 

0101303 - Novoletno praznovanje 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se planirajo za izvedbo projekta novoletnega praznovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta in ocena dejanskih potreb. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

0403202 - Novoletna obdaritev otrok 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana obdaritev predšolskih otrok v prednovoletnem času. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta in ocena dejanskih potreb. 

 

004 - OBČINSKA UPRAVA 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0202101 - Plačila storitev DURS, notarjev, odvetnikov in str. plačilnega 
prometa 49.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačila stroitev notarjev, odvetnikov, plačilnega prometa in drugih stroškov povezanih z 
DURS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta z oceno dejanskih potreb. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

 

0403101 - Stroški objav 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški nastajajo pri obveščanju javnosti o delu občinskega sveta, župana,  občinske uprave in drugih institucij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Markovci in pri vzdrževanje spletnih strani občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Stroški so vezani tudi na posamezne projekte, kot so javni razpisi po posameznih področjih, obveščanje in voščila 
ob občinskem prazniku.... 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta z oceno dejanskih potreb. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

0403201 - Občinski praznik 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je planirana v višini 8.000 EUR, za potrebe ob občinskem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Stroški so v celoti vezani na projekt "Občinskega praznika". 

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

 
 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

0502101 - Občinsko in regijsko pomembni razvojni programi BISTRA 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja agencije ZRS Bistra Ptuj – sorazmerni delež v skladu s sklenjeno 
pogodbo iz leta 2001. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta. 
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06 - 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 

 

0601101 - Stroški konferenc,seminarjev,strokovnih ekskurzij 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za udeležbo zaposlenih na konferencah, seminarjih.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta z oceno dejanskih potreb. 

 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0602101 - VO Borovci 1.174 € 

0602102 - VO Bukovci 3.034 € 

0602103 - VO Markovci 1.641 € 

0602104 - VO Nova Vas 1.657 € 

0602105 - VO Prvenci 1.015 € 

0602106 - VO Sobetinci 892 € 

0602107 - VO Stojnci 2.792 € 

0602108 - VO Strelci 443 € 

0602109 - VO Zabovci 1.560 € 

0602114 - Sejnine vaških odborov 7.647 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Članom vaških odborov pripadajo na podlagi pravilnika nagrade v obliki sejnin, ki se izplačajo za udeležbo na seji 
vaškega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta in ocena dejanskih potreb. 
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06029002 - Delovanje zvez občin 

 

0602201 - Stroški skupne občinske uprave 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje je ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave s 
strani občin ustanoviteljic. Zajema vrsto področij dela kot so: prostorski plan, občinske inšpekcijske službi, 
redarstvo, varstvo okolja (področje odlaganja smeti), pravna služba, za občino Markovci vodi tudi investicijo 
Kohezijskega sklada Varovanje podtalnice (kanalizacija Bukovci - Stojnci - Formin). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

- postavka 1502201 Kanalizacija občine ....NRP: OB168-08-0067 

- postavka 1502206 Izgradnja kanalizacije ...NRP OB168-09-0014 

- deponija Gajke - skupni projekt NRP OB168-08-0021 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

 

0603101 - Plače in drugi izdatki zaposlenih 142.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za osnovne plače, dodatke, jubilejne nagrade, regres, povračilo stroškov 
za prevoz na delo in prehrano, plačilo premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, plačila nadur ter druge izdatke 
povezane z zaposlenimi v občinski upravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana v skladu s kadrovskim načrtom, navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače ter 
veljavno zakonodajo tega področja. 

0603102 - Prispevki delodajalca za socialno varnost 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za prispevke, ki jih je občina na podlagi veljavne 
zakonodaje dolžna poravnati za zaposlene v občinski upravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana v skladu s kadrovskim načrtom ter veljavno zakonodajo, ki določa višino prispevkov. 

0603104 - Osebni prejemki po pogodbi-študent.delo 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dijakom in študentom, ki opravljajo obvezno prakso, se izplača nagrada ter povrnejo prevozni stroški in malica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva planiramo na podlagi predvidene realizacije preteklega leta in ocene števila dijakov in študentov, ki bi 
opravljali obvezno prakso. 
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0603105 - Pisar.in sploš.mat.ter storitve organ.in uprave 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški - izdatki za blago in storitve so namenjeni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki 
jih potrebuje za nemoteno opravljanje dejavnosti občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta in ocene potreb. 

0603106 - Posebni material in storitve 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za članarino Združenju občin, Skupnosti občin Slovenije, zaračunane storitve 
programerjev računovodskega programa za posebne nastavitve ter druge stroške za material in storitve, ki jih ne 
umeščamo v sredstva za pisarniški in splošni material. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva na proračunski postavki so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta in ocene potreb. 

 

0603107 - Energija,voda,komunal.storitve,komuni.,zavarova.in gorivo 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, 
komunalnih storitev in vode, tekočega vzdrževanja objekta občinske stavbe in podobno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta in ocene porabe. 

0603109 - Izdatki za službena potovanja (organi in uprava) 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za izdatke službenih potovanj za občinsko upravo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta in ocene porabe. 

0603111 - Manipulativni stroški 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju manipulativnih stroškov za pobiranje okoljske dajatve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe s Komunalnim podjetjem Ptuj. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

0603201 - Tekoče vzdrževanje prostorov in tehnične opreme 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V programu so načrtovani izdatki za blago in storitve, zavarovalne premije, vzdrževanje strojne, programske in 
druge opreme občine. Zagotoviti sodobno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo za nemoteno delo vseh 
zaposlenih v Občini Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0054 

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

Predvidena realizacija porabe namenskih proračunskih sredstev preteklega leta z oceno dejanskih potreb. 

0603202 - Nakup opreme 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za sprotne potrebe delovanja občinske uprave in župana - za nadomestilo dotrajane 
pisarniške, strojne in druge opreme v občinskih prostorih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0055 

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

 

0603205 – Energetska sanacija občinske stavbe 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

0703102 - Vzdrževanje opreme 698 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za vzdrževanje skupne zaščitne opreme za potrebe CZ. Skupna zaščitno reševalna oprema se 
nahaja v prikolici CZ, ki je parkirana v prostorih gasilskega doma v Markovcih 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost. 

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

Poraba sredstev v preteklem letu. 

0703103 - Stroški intervencij 233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za predvidene stroške intervencije, ki bi nastali ob naravni in drugih nesrečah, vajah, 
izobraževanju in so namenjena izključno za člane štaba CZ. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost. 

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

Poraba sredstev v preteklem letu. 

0703104 - Izobraževalni programi 2.326 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka izobraževalni programi je namenjena začetnim ali nadaljevalnim tečajem štaba in pripadnikov enot CZ. 
Postavka je namenjena izobraževanju članov enote za tehnično reševanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in požarna varnost. 

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

Porabljena sredstva v preteklem letu. 

0703105 - Opremljanje štabov 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za opremljanje štaba CZ. V sklop opremljanja sodi potrebna osebna in skupna zaščitna 
oprema. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0003 

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0703200 - Zdravniški pregledi 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v postavki so namenjena predvsem za zdravniške preglede pripadnikov članov gasilskih enot, ki so 
vključene v sistem zaščite in reševanja na območju Občine Markovci 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišča so opredeljena v kategorizaciji gasilskih društev in merilih o opremljenosti. 

0703201 - Opravljanje javne lokalne službe 10.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za redno dejavnost opravljanja javne gasilske službe PGD Borovci, PGD Bukovci, PGD 
Markovci, PGD Nova vas, PGD Prvenci, PGD Sobetinci, PGD Stojnci in PGD Zabovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišče je opredeljeno v kategorizaciji gasilskih društev in merilih o opremljenosti PGD. 

0703202 - Izobraževanje 3.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena izobraževanju gasilskih pripadnikov sil za zaščito in reševanje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišče je v kategorizaciji gasilskih društev in merilih. 

0703203 - Gasilska tekmovanja 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena gasilskim tekmovanjem, ki ga organizirajo vsa gasilska društva v Občini Markovci. 
Tekmovanja so tradicionalna in potekajo v vseh prostovoljnih gasilskih društvih: v PGD Borovci, v PGD Bukovci, v 
PGD Markovci, v PGD Nova vas, v PGD Prvenci, v PGD Sobetinci v PGD Stojnci in v PGD Zabovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišče je v kategorizaciji gasilskih društev in merilih. 

 

0703204 - Vzdrževanje gasilske opreme 10.300 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena vzdrževanju gasilsko reševalne opreme, ki jo uporabljajo  prostovoljna gasilska društva, ki 
delujejo v Občini Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišča so opredeljena v kategorizaciji gasilskih društev in merilih. 

0703206 - Zamenjava in dopolnitev gasilske opreme 6.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena zamenjavi in dopolnjevanju gasilsko reševalne opreme, ki jo potrebujejo prostovoljna 
gasilska društva na območju Občine Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišče je opredeljeno v kategorizaciji gasilskih društev in v merilih. 

 

0703207 - Občinsko poveljstvo 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena delovanju občinskega gasilskega poveljstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišče opredeljuje Zakon o gasilstvu. 
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0703209 - Zavarovanje ljudi in opreme 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zavarovanje ljudi in opreme je namenjena gasilskim društvom, ki delujejo na območju Občine Markovci. 
Pripadniki sil za zaščito in reševanje morajo biti glede na zakonodajo ustrezno zavarovani. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišča so opredeljena v kategorizaciji gasilskih enot in merila. 

0703210 - Požarna taksa 7.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Požarna taksa se izkazuje posebej, prejeta je od države ter se jo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom sme 
rabiti izključno za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, raziskav na področju varstva pred 
požarom, za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0056 

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

Izhodišča opredeljujeta Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o gasilstvu. 

 

0703213 - Borovci - GD 2.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje protipožarne varnosti in gasilske službe na območju občine 
Markovci. 

Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na in ob gasilskem domu Borovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0005 

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

 

0703214 - Bukovci - GD 3.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje protipožarne varnosti in gasilske službe na območju občine Markovci. 

Sredstva so namenjena sofinanciranju ureditve kuhinje, kletnih prostorov in zaprtju stopnišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0006 

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

 

0703215 – Markovci projekt. dokum. in izgradnja 3.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje protipožarne varnosti in gasilske službe na območju občine Markovci. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela na gasilskem domu Markovci. 

NRP projekt: OB168-08-0044 

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

 

0703216 - Nova vas - GD 2.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje protipožarne varnosti in gasilske službe na območju občine Markovci. 

Sredstva so namenjena, za najnujnejša vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0007 

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

 

0703218 – Stojnci-ureditev mansarde GD 3.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje protipožarne varnosti in gasilske službe na območju občine Markovci. 
Sredstva so namenjena za  najnujnejša vzdrževalna dela na objektu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0008 

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

 

0703219 – Zabovci – dokončanje doma 3.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje protipožarne varnosti in gasilske službe na območju občine Markovci. 
Sredstva so namenjena sofinanciranju nabave nove kuhinje in prenove tal v garaži  gasilskega doma v Zabovcih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0009 

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

0703220 - Delovanje gasilske zveze 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v postavki so namenjena za delovanje Območne gasilske zveze Ptuj, ki je ustanovljena z namenom, da 
servisira občinska gasilska društva na področju rednega delovanja. Iz te postavke se financira tudi srečanje starejših 
gasilcev, srečanje gasilskih članic in gasilske mladine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko Civilna zaščita in protipožarna varnost in je namenjena redni pripravljenosti 
pripadnikov gasilskih enot. 

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

Izhodišča opredeljuje Zakon o gasilstvu. 
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0703222 - Prvenci - GD 4.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje protipožarne varnosti in gasilske službe na območju občine Markovci. 
Sredstva  so namenjena sofinanciranju adaptacije kuhinje, učilnice in stopnic v gasilskem domu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-11-0006 

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

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

0802101 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za razne poučne zloženke o varnosti v cestnem prometu za učence, za kresničke in drugi 
propagandni material za varnost cestnega prometa. Del sredstev pa je namenjenih za predstavitvi preventivnih akcij 
za varno vožnjo v cestnem prometu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Notranje zadeve in varnost. 

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

Izhodišče je poraba sredstev iz preteklega leta 

 

0802102 – AMD-sanacija doma 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju nabave opreme (miza in stoli za pisarno), vzdrževanju objekta in za 
pokrivanje stroškov preventivne dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0011 

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

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

 

1003101 - Javna dela-sredstva za plače 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvajanje programa javnih del.Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 

1102201 - Državne-občinske pomoči v kmetijstvu 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 30.000,00 EUR bodo v letu 2014 razdeljena po javnem razpisu v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju državnih pomoči  za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0057 

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

1102205 - Razvojni program podeželja 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena razvojnim projektom na podeželju, sofinanciranih iz programa LAS-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0058 

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

Nabor projektov za leto 2012/2013. 

1102208 - Razvoj gospodinjstev na podeželju 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena razvoju podeželskih gospodinjstev, ki bodo dosegljiva preko občinskega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1102210 - Projekti na področju konjeništva 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena razvoju konjeništva na območju občine Markovci in bodo posameznikom oz. društvom 
dosegljiva preko občinskega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na proračunsko postavko 1102210 Projekti na področju konjeništva. 

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

Izhodišče je delovanje društva v občinskem merilu. 
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11029003 - Zemljiške operacije  

1102304 - Članarina-KONZORCIJ 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

1102307 - Komasacija (Markovci-polje) 171.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za  izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč "Markovci-polje". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-09-0010 

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

1102309 – Namakalni sistem kmetijskih zemljišč 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za  pripravljalna dela za namakanje komasiranih kmetijskih zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-09-0010 

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

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

1103202 - Oskrba zapuščenih živali 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so izključno namenjena oskrbi zapuščenih živali v zavetišču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina sredstev je planirana glede na predvideno realizacijo preteklega leta.   

1105 - Ribištvo 

11059001 - Program razvoja ribištva 

1105102 – Prvenci-izgradnja ribiškega objekta 20.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje ribiške koče, za potrebe Športnega ribolova.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

1105104 - Razvoj ribištva v občini 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena razvoju ribištva na območju občine Markovci in bodo posameznikom oz. društvom 
dosegljiva preko občinskega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na postavko ribištvo. 

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

Izhodišče je poraba v preteklem letu. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1302101 - Lokalne ceste 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje lokalnih občinskih cest (LC), ki jih imamo v občini 15.193 m. Na teh odsekih 
cest je potrebno opravljati redna vzdrževalna dela kot so: vertikalna in horizontalna prometna signalizacija, bankine, 
vozišče (krpanje udarnih jam), odstranjevanje vej in grmičevja, ter izvajanje zimske službe. V ta namen je za leto 
2014 predvidenih 75.000 €. Vzdrževanje se bo izvajalo preko izbranega koncesionarja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

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

Izhodišče je proračunska poraba v preteklem letu. 

1302102 - Javne poti 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskih cest – javnih poti (JP), ki jih imamo v občini 39.211 m. Na teh 
odsekih cest je potrebno opravljati redna vzdrževalna dela kot so: vertikalna in horizontalna prometna signalizacija, 
bankine, vozišče (krpanje udarnih jam), odstranjevanje vej in grmičevja ter izvajanje zimske službe. V ta namen je 
za leto 2014 predvidenih 75.000 €. Vzdrževanje se bo izvajalo preko izbranega koncesionarja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-090004 

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

Izhodišče je poraba sredstev v preteklem proračunskem letu. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1302223 - Rekonstrukcija javne poti JP 832890 Sobetinci - Strelci 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč, kjer cesta posega na privatna zenljišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0018 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1302224 - Rekonstrukcija javne poti JP 832970 Bukovci – Novi Jork 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker v preteklem letu ni bilo mogoče odkupiti zemljišč, se sredstva prenašajo v leto 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-13-0001 

 

 

1302226 - Izgradnja JP Stojnci - ob gaju 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezervirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo javne poti v Stojncih – ob 
gaju, vključno s  komunalno infrastrukturo.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-09-0005 

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

1302230 - LC naselje Sobetinci - razširitev 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-11-0010 

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

1302231 - Kolesarske poti Zabovci-Borl - projekti 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1302233 - Kolesarska steza Bukovci-Markovci 147.156,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo kolesarske steze. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-11-0021 

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

1302237 - Infrastrukturna ureditev Bukovci-Stojnci 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo potrebne infrastrukture v naselju Bukovci 
in Stojnci. Izgradnja se bo izvajala sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 168-11-0024 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1302238 - Odkup zemljišč za LC 328020 Novi Jork Farme Sobetinci 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi parcelnih mej in odkupu zemljišč, kjer cesta posega na privatna zenljišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0001 

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

1302240 – Pločnik center Markovci 30.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 168-13-0010 

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

1302241 – Krožni krožišči 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč in prirpavljalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 168-13-0010 

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

1302242 - Kolesarska steza Siget 180.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo kolesarske steze. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0015 

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

1302243 - Kolesarska steza Stojnci 222.532,27 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo  . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0016 

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

1302244 - Kolesarska steza Vopošnica 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in meritve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0018 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

1302401 - Poraba električne energije 36.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo porabe električne energije za javno razsvetljavo v letu 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na proračunsko postavko 13029004 Cestna razsvetljava. 

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

Višina sredstev je planirana glede na predvideno realizacijo postavke za porabo električne energije preteklega leta in 
dejanskega časa vklopljene javne razsvetljave. 

1302402 - Vzdrževanje javne razsvetljave 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi in menjavi obstoječih svetil z energetsko 
varčnimi svetili. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Podlaga za oceno stroškov temelji na višini porabe sredstev iz preteklih let, povečano za oceno stroškov novih 
svetil, ki so predvidene za zamenjavo. 

1302414 - Menjava svetil JR 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za menjavo energetsko potratnih svetil javne razsvetljave z energatsko varčnimi svetili. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-11-0014 

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

1302416 – Javna razsvetljava Bukovci-Stojnci 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0014 

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

 

1305 - Vodni promet in infrastruktura 

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 

1305101 - Pomol na jezeru, vitalizacija Ptuj.jezera 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena za izgradnjo stopnic na krov jezera v Markovcih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0019 

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

 



DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2014 

Stran 90 od 112 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 

1402101 - Državne-občinske pomoči v gospodarstvu 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 50.000,00 EUR bodo v letu 2014 razdeljena po javnem razpisu v skladu s Pravilnikom o namenih 
in pogojih za dodeljevanje občinskih-državnih pomoči, namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
Občini Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0020 

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

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

1403202 - Projekt izbire najbolj urejene domačije 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt, ki ga izvaja Turistično društvo Občine Markovci. 

Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega razpisa   

za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

1403208 - Projekti na razvoju turizma 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena posameznim projektom, namenjenim razvoju turizma. 

Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega razpisa   

za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

1403210 - Razvoj čebelarstva v občini 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup opreme za izvajanje praktičnega dela pri čebelah, urejanje okolice čebelnjaka in 
izdelava propagandnega materiala za seznanjanje ljudi o čebelarstvu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-10-0001 

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

1403211 – Skupna regionalna turistična destinacija 2.566,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za nadaljevanje projekta, ki ga vodi Bista Ptuj. 

1403212 - Srečanje Novih vasi 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prireditvi petega srečanja novih vasi, na katerem sodelujejo vasi z imenom Nova vas iz 
različnih regij Slovenije. Srečanja se odvijajo prvo soboto v mesecu juniju. 

1403213 - Srečanje obdravskih občin 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Turistično društvo v sodelovanju z občino Markovci pripravlja tradicionalno srečanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

1502101 - Okoljevarst.akcije (kosov.odp.,emba.škro.,odp.ol.) 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za sanacijo embalaže škropiv, salonitnih plošč, odvoz kosovnih odpadkov, ki so 
odloženi v naravnem okolju na območju občine. V ta namen je predvidenih 20.000,00 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na postavko 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki. 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. 

1502102 - Sanacija divjih odlagališč odpadkov 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za ta namen so predvidena za sanacijo divjih odlagališč na območju občine. Divja odlagališča v naravnem 
okolju  na območju občine se zaznajo v vsakoletni čistilni akciji. Za ta namen je predvideno 3.000,00 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na proračunsko postavko 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki. 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. 

1502103 - Deponija Gajke-skupni projekt 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupni projekt z Mestno občino Ptuj - odvajanje pobrane takse za odpadke. 



DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2014 

Stran 92 od 112 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0021 

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

1502105 - Deponija-občinski zbirni center 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezervirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije  in izgradnjo občinskega zbirnega centra. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0004 

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

1502206 – Izgradnja kanalizacije – Konzorcij(Bukovci,Stojnci-Formin) 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

1502207 - Vzdrževanje obstoječe ČN in kanalizacije 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obratovanje celotnega kanalizacijskega omrežja in ČN Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-11-0019 

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

Podlaga za oceno stroškov temelji na višini porabe sredstev iz preteklih let, povečano za oceno stroškov vzdrževanja 
novozgrajenih črpališč. 

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

1502213 - Sekundarna kanalizacija Stojnci 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo priključkov na primarno kanalizacijo in pridobitev uporabnega dovoljenja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-09-0007 

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

1502214 - Izgradnja kanalizacije Borovci 18.052,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za zadržavna sredstva do izročitve bančne garancije izvajalca del, za odpravo napak v garancijskem roku.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-09-0008 

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

1502217 – Kanalizacija Nova vas pri Markovcih 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo vloge na javni razpis o dodeliti sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-10-0003 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1502218 - Dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dograditev obstoječega kanalizacijskeg sistema in spremljajoče komunalne infrastrukture 
do novonastalih stavbnih zemljiščih in stavbišč, ki v osnovnem projektu izgradnje kanalizacije niso bila zgrajena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-10-0004 

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

1502220 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na obm. Ptujskega polja
 297.615,65 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokritje nesofinanciranih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki se izvaja v 
sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode, skupaj z občino Gorišnica.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0003 

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

1502221 - Odvajanje meteornih vod 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezervirana sredstva so namenjena za urejanje odvodnjavanja meteornih vod na območju celotne občine Markovci 
(izgradnja cevovbodov, ponikovalnic, čiščenje peskolovcev,...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1502222 – GROZD Občin Sp.Podravje 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zasnovan na načelu skupnega nastopanja interesiranih občin Sp. Podravja, kjer se iz jasno določljivih 
posameznih projektov občin (jagode). Namen projekta je z neposrednimi investicijami izboljša turistično-kulturno 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1502223 – Kanalizacija Nova vas pri Markovcih in sekundarna kanalizacija 
Bukovci 635.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacije. V Bukovcih, gre za del kanalizacije, ki ni financirana iz 
kohezijskih sredstev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-13-0017 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

1504103 - Sanacija lagune Šturmovci 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo lagune v Šturmovcih. Gre za lasten delež sofinanciranja projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0061 

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

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

1602301 - Meritve, cenitve in stroški legalizacij 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za nepredvidene stroške meritev, ki se nam pojavijo predvsem zaradi meritev ob občinskih 
cestah in za nepredvidene stroške legalizacij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na postavko 16029003 Prostorsko načrtovanje. 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. 

1602302 - Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč in vzdrževanje Gis-a 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se bodo rabila izključno za vodenje in ažuriranje evidence GIS (geografsko informacijski sistem) 
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč ter za druge stroške v povezavi s stavbnimi zemljišči. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. 

1602303 - Izdelava dig.oblike prostor.plana+strat.pro.razv., prost.red, PUP
 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo vzdrževanju OPPN, Urbanističnega načrta, okoljskega poročila in poplavne študije, kar vse je 
osnova prostorskega akta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0024 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

1602305 - Urbanistična ureditev vasi 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditev vaških jeder. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0047 

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

1602306 - Vaški center Sobetinci 505.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji večnamenskega centra Sobetinci. 

Projekt je vezan na sredstva iz razpisa EU – Regionalni razvojni programi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-09-0011 

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

1602308 - Energetska zasnova občine 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za energetsko sanacijo objektov vključno s potrebno projektno dokumentacijo, v smislu 
varčevanja z energijo in uporabo alternativnih virov energije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-11-0005 

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

1602310 - Strategija razvoja občine 2013 - 2030 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi projektnih zasnov strategije razvoja občine za obdobje 2013-2030. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1602310 – Izgradnja zemeljskega plina 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo IDZ. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-13-0011 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

1603104 - Vzdrževanje in zamenjava  hidrantov 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje obstoječih hidrantnih mrež in hidrantov na območju občine Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

1603107 - Subvencioniranje GJS-oskrba s pitno vodo 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  morebitnemu  subvencioniranju  oskrbe občanov  s pitno vodo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1603202 - Najemnina za pokopališče 1.692 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v postavki so namenjena za najemnino zemljišča, na katerem se nahaja del pokopališča v Markovcih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na postavko 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. 

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

Višina planiranih sredstev je nastala na podlagi predvidene realizacije preteklega leta in sklenjene pogodbe z 
lastnikom zemljišča. 

1603205 - Stroški zastavonoša in govornika v imenu občine 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške zastavonoša in govornika v imenu občine ob pogrebnih svečanostih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina planiranih sredstev je nastala na podlagi predvidene realizacije preteklega leta in sklenjenih pogodb z 
govorniki in zastavonošem. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

1603301 - Vzdrževanje javnih površin,objektov 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v postavki so namenjena vzdrževanju javnih površin vzdrževanju javnih in prometnih površin na območju 
občine (obcestnega sveta, zelenic, cvetličnih gredic in obcestnih zelenic) in objektov družbenega pomena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-10-0008 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1605201 - Gradnja - nakup stanovanj 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječih občinskih stanovanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0026 

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

 
 

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 

1606203 - Nakup zemljišč za III. fazo OC in oprema stavbnih zemljišč 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za opremljanje stavbnih zemljišč v OC Novi Jork -III. faza.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0028 

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

1606206 - Odkup zemljišč za vaški center Zabovci 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč, za ureditev okolice gasilskega doma.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-13-0019 

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

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

1706101 - Aktivnosti promocije zdravja 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena aktivnostim za promocijo zdravja in bodo dosegljiva preko občinskega razpisa. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta. 

1706102 - Preventivno cepljenje deklet 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S preventivnim cepljenjem osnovnošolk proti raku na materničnem vratu bomo nadaljevali tudi v letu 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene. 

1706103 - Varuh bolnikovih pravic 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena sofinanciranju opravljanja funkcije varuha bolnikovih pravic na območju Statistične regije 
Podravje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene realizacije preteklega leta po sklenjeni pogodbi o zagotavljanju sredstev 
za opravljanje funkcije varuhinje bolnikovih pravic Statistične regije Podravje. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

1707101 - Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so izključno namenjena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo preteklega leta. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

1707201 - Mrliško ogledna služba 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe občina nima vpliva, saj ne moremo planirati, koliko takih 
primerov se bo v letu 2013 dejansko zgodilo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo preteklega leta. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

1802101 - Kužna znamenja in vaške kapele 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prestavitvi kapele v Stojncih – posledica gradnje kanalizacije in obnovi spomenika NOB. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0062 

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

Vsakoletna višina sofinanciranja obnove kapele. 

1802104 – Prvenci-adaptacija Kulturnega doma 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju najnujnejših vzdrževalnih del na objektu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0030  

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

 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

1803101 - Knjižnično gradivo 8.911 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup knjižničnega gradiva za knjižnico Ivana Potrča Ptuj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkazana potreba knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 

1803102 - Delovanje knjižnice 26.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in podpisane pogodbe. 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

1803302 - Žetev 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje ljudskega izročila - žetev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sofinanciranje prireditve upoštevajoč varčevalne ukrepe. 

1803303 - Košnja 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje ljudskega izročila - košnja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sofinanciranje prireditve upoštevajoč varčevalne ukrepe. 

1803304 - JSKD 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirajo se sredstva za sofinanciranje kulturnih programov, katerih nastopov se udeležijo skupine iz naše občine. Z 
Javnim skladom za kulturne dejavnosti se sklene pogodba o sofinanciranju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sklenjena pogodba z JSKD. 

1803310 - Pustovanje 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje ljudskega izročila - pustovanje oziroma "Markovski fašenk", ki združuje vasi iz celotne občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena planiranih stroškov 

1803311 - Martinovanje 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje ljudskega izročila - martinovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sofinanciranje prireditve upoštevajoč varčevalne ukrepe. 

1803312 - Kulturne dejavnosti - razpis 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju kulturnih društev, ki jih le ta prejmejo preko izvedenega  razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

1803408 - List iz Markovec,koledar,katalog 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za tiskanje in oblikovanje občinskega glasila ter za stroške urednice in stroške lektoriranja. 
Namenjena so tudi izdaji občinskega koledarja, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Za leto 2013 so planirani ocenjeni stroški za občinsko glasilo in koledar. 

1803409 - Kronika 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za strošek snemanja redne mesečne kronike na lokalni televiziji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

1803411 - Vzdrževanje in zavarovanje KTV 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za večja vzdrževalna dela na KTV omrežju in za izgradnjo  novih priključkov na KTV 
omrežje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0070 

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

1803412 - Lokalni program 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za strošek snemanja lokalnega programa, ki se predvaja na lokalni televiziji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

1803501 - Oprema Kulturnih društev 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Opremljanje društvenih prostorov in nabava drugih pripomočkov, ki služijo dejavnosti posameznega društva: plesni 
inštrumenti, obleke, noše, ... 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0033 

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

Poraba proračunskih sredstev v preteklih letih, upoštevajoč varčevalne ukrepe. 
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1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 
 

1805100 - Športne dejavnosti - po razpisu 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S vsakoletnim javnim razpisom se sofinancira redna dejavnost posameznih športnih društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta, upoštevajoč varčevalne ukrepe. 

1805115 - Objekt ŠD Stojnci 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena najnujnejšim vzdrževalnim delom, tudi na račun sanacije po poplavah iz leta 2012. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0034 

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

 

1805116 - Igrišče Prvenci         5.000 €   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje športne infrastrukture za razvoj športa na območju občine Markovci. Sredstva so namenjena 
najnujnejšim vzdrževalnim delom in nabavi opreme na igrišču in brunarici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0035 

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

1805119 - Igrišče Markovci         8.000 €   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje športne infrastrukture za razvoj športa na območju občine Markovci. Sredstva so namenjena za nakup 
kosilnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0037 

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

1805123 - Igrišče Bukovci         10.000 €   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje športne infrastrukture za razvoj športa na območju občine Markovci. Sredstva so namenjena za nakup 
strojne opreme, za vzdrževanje igrišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0038 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1805124 - Večnamenska dvorana Bukovci-vzdrževanje 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje športne infrastrukture za razvoj športa (in kulturnih dejavnosti) na območju občine Markovci. 

Sredstva v postavki so namenjena za vzdrževanje večnamenske dvorane v Bukovcih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0039 

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

1805125- ŠD Borovci         800 €   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje športne infrastrukture za razvoj športa na območju občine Markovci. Sredstva so namenjena za 
vzdrževanje športnega objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0040 

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

1805128 - Vzdrževanje športne infrastrukture na jezeru 26.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje infrastrukture na vodnem prometu v športne namene vključuje sredstva za investicije v pristaniško 
infrastrukturo in varnost plovbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Dejanska letna realizacija preteklih let. 

1805129 – Športni park Zabovci         2.000 €   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje športne infrastrukture za razvoj športa na območju občine Markovci.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-41 

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

1805131 – Objekt ZK Lastovka v Prvencih         800 €   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje športne infrastrukture za razvoj športa na območju občine Markovci.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-09-0012 

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

 

1805133 - Objekt ŠD Markovci 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pridobitvi (nakupu) zemljišča za potrebe preselitve športnega parka Markovci. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

 

1902101 - Vrtec Markovci-Kad 450.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višino plačil staršev ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa predvsem določa: obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice 
vrtca in elemente, ki so podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalne skupnosti. Delež staršev pri sofinanciranju 
programa je odvisen predvsem od materialnega stanja družine. Višina sredstev je prilagojena selitvi v nov vrtec v 
letu 2013, ki bo imel namesto sedanjih 6 oddelkov, 9 oddelkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Mesečna realizacija stroškov. 

1902102 - Vrtci v drugi občini 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v vrtcih izven občine Markovci na podlagi 
Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca, ter na osnovi Zakona o vrtcih. Na podlagi podane vloge staršev 
otrok, je občina Markovci dolžna sofinancirati programe predšolske vzgoje ne glede na to kateri vrtec v Sloveniji 
otroci obiskujejo, če imajo skupaj z obema ali z enim od staršev na območju občine Markovci stalno prijavljeno 
prebivališče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Mesečna realizacija stroškov in povečanje kapacitet v domačem vrtcu. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

 

1903101 - Tuj jezik v 4. razredu 4.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni šoli Markovci se mesečno nakazujejo dvanajstine po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti za 
nadstandardno izobraževanje otrok s področja tujih jezikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na realizacijo leta 2012. 

1903102 - Računalniški učitelj 14.405 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni šoli Markovci se mesečno nakazujejo dvanajstine po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti - za 
nadstandardno izobraževanje otrok s področja računalništva. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na realizacijo leta 2012. 

1903105 - Kurjava 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena stroškom ogrevanja objekta Osnovna šola Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na realizacijo leta 2012 in predvidenih potreb. 

1903106 - Električna energija 33.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena stroškom porabe električne energije za objekt Osnovna šola Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na realizacijo leta 2012. 

1903107 - Komunalne storitve(voda,odpadki,dimnikar) 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni šoli Markovci se mesečno nakazujejo dvanajstine po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti za 
povrnitev stroškov komunalnih storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na realizacijo leta 2012. 

1903108 - Zavarovanje 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni šoli Markovci se mesečno nakazujejo dvanajstine po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti - za 
varovanje objekta. Prav tako se iz te postavke poravna zavarovanje za objekt osnovna šola Markovci. in zavarovanje 
novega vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na realizacijo leta 2012. 

1903110 - Materialni stroški za tekoče vzdrževanje 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni šoli Markovci se mesečno nakazujejo dvanajstine po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti za 
tekoče vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Glede na realizacijo leta 2012. 

1903115 - OŠ Dr.Ljudevita Pivka 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se OŠ Dr. Ljudevita Pivka nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe. Višina sredstev je odvisna od števila 
učencev iz naše občine. 



DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2014 

Stran 106 od 112 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija namenske porabe sredstev preteklih let. 

1903116 – Investi.vzdrž.,obnova OŠ in vrtca 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nujni sanaciji osrednjega dela ostrešja OŠ Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

      OB168-08-0063  

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

Realizacija namenske porabe sredstev preteklih let. 

 

1903123 - Sofinanciranje izgradnje OŠ Dr.Ljudevita Pivka 78.435,10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot soustanoviteljica OŠ Dr. Ljudevita Pivka je občina dolžna sofinancirati izgradnjo nove šole.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0007 

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

1903124 - Članarina fundaciji Dr.-Antona Trstenjaka 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je vključena v fundacijo dr. Antona Trstenjaka, preko katere se sofinancirajo podiplomski študiji tudi naših 
občanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi vsakoletnega stroška članarine. 

1903125 - Energetska sanacija OŠ Markovci 482.319,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezervirana sredstva so namenjena energetski sanaciji OŠ Markovci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0005 

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

1903126 - OŠ Markovci-novogradnja 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezervirana sredstva so namenjena za IDZ. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB168-13-0006 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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19039002 - Glasbeno šolstvo 

1903201 - Glasbena šola 11.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa dela Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in Zasebne glasbene šole v 
samostanu Sv. Petra in Pavla na Ptuju. S šolo se sklene pogodba glede na število učencev iz naše občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija namenske porabe sredstev preteklega leta. 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

1905101 - Osnovnošolsko izobraževanje odraslih 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Markovci sofinancira izobraževanje odraslih občanov, ki bi želeli opraviti izobraževanje na ravni osnovne 
šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroška za izobraževanje odraslih. 

1905102 - Pomoč pri izobraževanju 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana kot pomoč pri različnih oblikah izobraževanja naših občanov, ki sami ne zmorejo dovolj 
sredstev za celotno plačilo le-teh. Sredstva se bodo delila na podlagi letnega javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena dejanskih potreb. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

1906101 - Prevozi učencev 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  okviru te postavke so zagotovljena sredstva za prevoz otrok v OŠ in zavode za usposabljanje osnovnošolskih 
otrok, občasno tudi za šolo v naravi in za pokrivanje stroškov prevoza učencev v druge izobraževalne namene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi vsakoletne realizacije. 
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19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu 

1906201 - Subvencioniranje dijaških in študijskih vozovnic 3.783 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

19069004 - Študijske pomoči 

1906401 - Nagrade učencem 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za nagrade zelo uspešnih učencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

2002102 - Počit. letov. in šola v naravi social. ogrož. otrok 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za počitniško letovanje in šolo v naravi za otroke iz socialno ogroženih družin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija namenske porabe sredstev preteklega leta. 

2002103 - Varna hiša - Ptuj 2.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju Varne hiše Ptuj in se Centru za socialno delo Ptuj nakazujejo na podlagi 
sklenjene pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija namenske porabe sredstev preteklega leta. 

2002104 - Prispevek za novorojence 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana glede na realizacijo preteklega leta, saj dejanskega števila novorojencev ne moremo predvideti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izhodišče je realizacija namenske porabe sredstev preteklega leta. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

 

2004201 - Družinski pomočnik 6.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Pravilniku o postopku za uveljavljanje pravice do 
izbire družinskega pomočnika za sofinanciranje delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače in 
prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter 
zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika na podlagi odločbe, ki jo izstavi CSD Ptuj v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se planirajo na podlagi ocene realizacije. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

2004302 - Oskrbnine v socialnih zavodih 190.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših v domovih. Dejstva o 
upravičenosti sofinanciranja ugotavlja Center za socialno delo Ptuj, ki na podlagi izkazanih podatkov in zakonodaje 
izda odločbo o oprostitvi in namestitvi v institucionalno varstvo. Izvajalci oziroma domovi oblikujejo ceno storitev 
oz. oskrbnega dne po določbah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Občina 
zagotavlja sredstva za opravljene storitve na podlagi mesečne fakture, ki jo izstavi izvajalec. Faktura mora vsebovati 
vrsto socialno varstvene storitve, ceno opravljene storitve (prikazan delež po vseh sofinancerjih), ime in priimek 
varovanca-ke, rojstne podatke, podatke o stalnem bivališču, ter število izvršenih storitev v posameznem mesecu. Na 
ceno programa pa vplivajo tudi potrebe posameznika (posebna nega, nepokretni varovanci, diete in podobno). 
Sredstva je potrebno zagotoviti občanom, ki so potrebni domskega varstva, saj zakonodaja omogoča vključitev v 
institucionalno varstvo brez privolitve občine, zato nimamo na vključevanje v varstvo bistvenega vpliva. Ob tem se 
v primeru lastniškega premoženja vknjiži prepoved odtujitve v korist občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije in števila vključenih varovancev ob koncu preteklega leta. 

2004307 - Materialni stroški javnih del in pomoč na domu 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za 
izdatke za blago in storitve izvajalcu pomoči na domu. Občina s temi sredstvi zagotavlja strošek, ki nastane pri 
socialno varstveni storitvi pomoč na domu, ki jo izvajamo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. Socialna 
oskrba obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri osebni negi ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. S CSD Ptuj 
imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju in financiranju pomoči družini na domu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija porabe sredstev preteklega leta. 

2004309 - Društvo upokojencev Markovci- klubski prostori 1.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za sofinanciranje nujnih adaptacijskih del v pritličju objekta "doma upokojencev Markovci". 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0065 

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

Pisno izražene potrebe s strani Društva upokojencev in ogled stanja na terenu. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

2004401 - Subvencije stanarin 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin za 
subvencioniranje neprofitne najemnine. Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo 
dohodkovne cenzuse iz Stanovanjskega zakona in ostale premoženjske pogoje in so najemniki: neprofitnih 
stanovanj, namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih najemnin ali bivalnih enot, namenjenih začasnemu 
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Najemniki navedenih stanovanj podajo občini Markovci 
vlogo za subvencionirano najemnino s potrebnimi prilogami in na podlagi podane vloge se izda ustrezna odločba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in ocene za leto 2013. 

2004402 - Izjemne denarne pomoči 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za dodelitev občinskih socialnih pomoči. Do občinske socialne pomoči so praviloma enkrat 
letno v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih socialnih pomoči v občini Markovci upravičeni občani s 
stalnim prebivališčem v občini Markovci, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč 
občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Kriterij za določitev višine pomoči je 
minimalni dohodek posameznika oziroma družine, katerega višina se določi po merilih zakona, ki ureja socialno 
varstvo. V izjemnih primerih je za premostitev materialne ogroženosti mogoče dodeliti enkratno socialno pomoč 
tudi takrat, ko občan presega cenzus po Zakonu o socialnem varstvu. Enkratna socialna pomoč je namenjena: 
nakupu šolskih potrebščin, doplačilu šole v naravi, za nakup ozimnice, letovanju socialno ogroženih otrok, doplačilu 
zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS in kritju drugih stroškov in izdatkov za 
premostitev trenutne materialne ogroženosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Planirana je višina sredstev primerljiva z realizacijo preteklih let. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

2004602 - Akcije za odrasle občane 4.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za vsakoletno srečanje ranljivih skupin, med katere sodijo starostniki nad 70 let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija namenske porabe sredstev preteklega leta. 

2004603 - Humanitarno delovanje 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje humanitarnih akcij humanitarnim društvom in organizacijama (Rdeči križ, Karitas ....) ter 
posameznikom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene dejanskih potreb. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

2302101 - Proračunska rezerva 56.068,53 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se namenjajo za odpravo 
posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana skladno z oceno in predpisi. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
 

2303101 - Splošna proračunska rezervacija 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Ta 
sredstva se lahko oblikujejo do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov 
proračuna. Ta sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da za njih niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 
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005 - REŽIJSKI OBRAT 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0602110 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 57.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v deležu, ki odpade na delovanje režijskega obrata. V letu 
2014 se predivdeva ena nova zaposlitev v RO. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi kadrovskega načrta oziroma števila zaposlenih v režijskem obratu. 

0602111 - Prispevki delodajalca 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za prispevke zaposlenih v deležu, ki odpade na delovanje režijskega obrata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina sredstev je določena na podlagi kadrovskega načrta, ki se nanaša na režijski obrat in zakonskih določil s 
področja plačevanja prispevkov. 

0602112 - Nakup opreme 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki so namenjena za nakup opreme RO za vzdrževanje zelenic in objektov na javnih površinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0066 

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

Sredstva planiramo na podlagi vsakoletnih potreb za nakup materiala, službenih uniform, vzdrževanja vozil in 
drugih letnih stroškov. 

0602113 - Tekoče vzdrževanje opreme 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki so namenjena za vzdrževanje opreme in orodja režijskega obrata. Predvidenih je 6.000,00 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izhodišče je poraba sredstev za vzdrževanje opreme v preteklem letu. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

1603201 - Vzdrževanje pokopališča 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki so namenjena za vzdrževanje pokopališča, vežice in odvoza komunalnih odpadkov iz 
pokopališča (odpadne sveče ...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP projekt: OB168-08-0071 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


