Obrazložitev proračunskih postavk za
dopolnjen predlog proračuna 201 9
01 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
010101 - Delovanje občinskega sveta
Planirane so sejnine za udeležbo svetnikov na rednih sejah.. Višina sejnine je opredeljena v Pravilniku o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter povračilih stroškov (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi 6/2016). Občinski
svet ima 9 svetnikov, od katerih podžupan ne prejema sejnine, ki trenutno znaša 130,21 EUR bruto za
redno sejo, 86,80 EUR bruto pa za izredno sejo.

010105 - Sejnine udeležencev odborov in komisij
Planirane so sejnine za vse odbore in komisije občinskega sveta ter tistih, ki jih imenuje župan kakor tudi
za sejnine vaških odborov. Sejnina znaša 34,72 EUR bruto za predsednika in 26,04 EUR bruto za člane
odborov.

010106 - Financiranje političnih strank
Za financiranje političnih strank so v skladu s sklepom občinskega sveta glede na število prejetih glasov
na lokalnih volitvah 2018 zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank.

010107 – Državne volitve
Za izvedbo evropskih volitev 2019 imamo le strošek postavljanja in pospravljanja oglasnih panojev

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
040301 - Spletna stran občine
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje spletne strani Občine Središče ob
Dravi.

040306 - Prireditve ob praznikih
Predvidene so naslednje prireditve: silvestrovanje, pustovanje, kresovanje na Strasu ter proslave ob
državnih praznikih.

040309 - Občinski praznik
Za občinski praznik so vključene vse dosedanje aktivnosti.

040310 - Dan starejših občanov
Ob občinskem prazniku je tudi prireditev za starejše občane s kulturno-zabavnim programom in
pogostitvijo. Za tiste, ki pa se te prireditve ne morejo udeležiti, pa Društvo upokojencev ob koncu leta
vsakemu na dom odnese majhno darilo.

040314 - Obdarovanje otrok - "Dedek Mraz" in "Miklavž"
Planirana je obdaritev otrok za december 2018 po predlogu OŠ Središče in Župnije v Središču.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
180307 - Kulturne prireditve
Zagotavljamo sredstva za prireditve, ki so v interesu naših občanov.

Stran 2 od 21

02 - NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
020301 - Delovanje Nadzornega odbora
Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora, izplačilo nagrad
za opravljene nadzore oziroma preglede ter izobraževanje v skladu s programom dela, ki ga poda
nadzorni odbor.
Sejnina do tri ure znaša 101,27 EUR bruto, vsaka nadaljnja polna ura nadzora pa 130,21 EUR bruto.
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03 – ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
010109 - Župan - materialni stroški
Za delovanje županovega urada je potrebno zagotoviti materialne pogoje, reprezentanco, telefon, prevoze
na službena potovanja ipd.

010110 - Župan - plača
V okviru proračunske postavke so v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za izplačilo
plače za opravljeno delo po Zakonu o javnih uslužbencih. Župan je glede na število prebivalcev v Občini
Središče ob Dravi razporejen po Odloku o plačah funkcionarjev v 49. plačilni razred. Vključena je bruto
plača, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, prispevki delodajalca, regres za letni dopust ter
premije obveznega zavarovanja po zakonu.

010113 - Pogodbeno delo - podžupan
Na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev na podlagi katerega izda župan sklep znaša bruto plača
podžupana 451,82 EUR bruto na mesec. Temu znesku je potrebno prišteti še obvezne dajatve. Podžupan
prejem mesečno plačo in ni upravičen do sejnin za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Zagotovljena so tudi sredstva za povračilo stroškov na službenih potovanjih, ki jih na podlagi potnega
naloga opravi podžupan za opravljanje svoje funkcije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
040305 - Oglaševanje in objave
Predvideni so razni stroški za oglaševanje prireditev ali posebnih dogodkov v občini.

040307 - Pokroviteljstva občine
Za razne nepredvidene prireditve, ki se dogajajo v občini ali v povezavi z občino.

040308 - Zlate poroke in jubileji
Za organizacijo zlatih porok in drug jubilejev občanov planiramo reprezentančne stroške,
podeljenih plaket in simboličnih daril.

stroške

040315 – Slovenija classic TT-starodobni motorji
Občina kot pokrovitelj tekmovanja zagotavlja del potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja starodobnih
motorjev, ki postaja tradicionalna. Zagotavljamo sredstva za zdravniško ekipo.

040320 – Sodelovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi
Občina Središče ob Dravi sodeluje s pobrateno občino Mislinja. Njihovi predstavniki se udeležijo našega
občinskega praznika, mi pa jim ob njihovem prazniku obisk vrnemo. V Srbiji sodelujemo z Občino
Osećina. V Hrvaški je takšna skupnost občina Vodnjan. V letu 2017 smo te stroške pričeli voditi ločeno
od dosedanjega evidentiranja v okviru občinskega praznika naše občine.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
070302 - Delovanje enot in služb civilne zaščite
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enote civilne zaščite.
Občina Središče ob Dravi mora za delovanje lastne enote civilne zaščite zagotoviti nujno opremo, kar
nabavljamo v skladu s trenutnimi potrebami.

070303 - Radioklub Ormož - za civilno zaščito
Sredstva so namenjena za delovanje društev oziroma organizacij, ki delujejo na področju civilne zaščite.

070304 – Portal Intervencije.net
Sredstva so namenjena za alarmiranje v primeru naravnih nesreč, ki ga uporabljajo društva oziroma
organizacije, ki delujejo na področju civilne zaščite. Polovico odhodkov sofinancira Občina Sveti Tomaž.

070305 - Gasilski društvi Središče in Obrež
Vsako leto se sklene pogodba o opravljanju javne lokalne gasilske službe z dvema prostovoljnima
gasilskima društvoma za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona,
strokovne literature, vzdrževanja orodjišč in vozil, nakup goriva, izdatke povezane z intervencijami,
servisiranje opreme ipd..

070306 - GZ - Izobraževanje gasilcev
Vsako leto gasilska zveze pripravi program izobraževanja gasilcev za pridobitev specialnosti in nazivov.
Del izobraževanj organizira in izvede gasilska zveza, za ostal izobraževanja, ki pa niso v pristojnosti
zveze pa se je potrebno le-tega udeležiti v Učnem centru na Igu. Sredstva se na podlagi sklenjene
pogodbe in dokumentacije iz katere je razvidna namenska poraba sredstev nakažejo gasilski zvezi
Središče ob Dravi.

070307 - GZ - Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja
Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri
intervencijah. Sredstva se na podlagi pogodbe in dokumentacija iz katere je razvidna namenska poraba
nakažejo Gasilski zvezi Središče ob Dravi.

070308 - PGD - Gasilska zaščitna in reševalna oprema
S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma nabavo gasilske osebne in zaščitne opreme.
Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa, pri čemer občina sofinancira nabavo opreme, del
sredstev zbere društvo.
Projekt v NRP – OB202-07-0001.

070309 - PGD- Gasilska zaščitna in reševalna oprema -POŽARNA TAKSA
V okviru te proračunske postavke se porabljajo namenska sredstva požarne takse nakazana iz državnega
proračuna. Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa o dodelitvi sredstev požarne takse. Sredstva se
namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Vsako leto dodamo še neizkoriščena namenska
sredstva do konca preteklega leta.
Projekt v NRP - OB202-07-0002.

070310 - Gasilska zveza Središče ob Dravi
Z Gasilsko zvezo Središče ob Dravi bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev, ki so namenjena za
pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov,
(pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar, plačilo stroškov elektrike, telefona,
ogrevanja, nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj), izdatki povezani za delo z mladimi,
članicami, veterani, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje
zveze. V letu 2018 zagotavljamo sredstva za nakup uniform.
Stran 5 od 21

070313 - Sofinanciranje gasilskih avtomobilov PGD SREDIŠČE
PGD Središče ob Dravi za svoje delovanje nujno potrebuje novo vozilo – kombi. Proračun za leto 2016 je
zagotovil svoj delež, saj je bilo vozilo prevzeto v tem letu. Svoj delež zagotavljamo v skladu z
dogovorom še v letih 2017, 2018 in 2019.
Projekt v NRP - OB202-15-0002.

14 - GOSPODARSTVO
140302 - Promocija občine
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za promocijo občine v raznih občilih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
180301 - Občinsko glasilo "Sredica"
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izdajanje občinskega časopisa in distribucijo le
tega. Za leto 2019 so kot je že vsa leta do sedaj planirane 4 številka občinskega glasila Sredica s po 800
izvodi. Stroški zajemajo založniške in tiskarske storitve, sejnine članov uredniškega odbora, nagrada
odgovorni urednici, lektoriranje in avtorsko delo za križanke.
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04 - OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
020201 - Plačilo bančnih storitev
Zagotovljena so sredstva za vodenje kreditov, ki jih banke in drugi kreditodajalci zaračunavajo v skladu s
kreditnimi pogodbami.

020202 - Plačilo storitev UJP
Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in
Banka Slovenija.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
040311 - Pravno zastopanje
Planirane so nepredvidene potrebe po pravni pomoči, predvsem gre za storitve notarja.

040312 - Zavarovanje občinskega premoženja
Zavarovanje občinskega premoženja zajema zavarovanje občinske zgradbe, kulturnih domov in vaškega
doma, osnovne šole in vrtca za vse potrebne namene.

040317 – Vzdrževanje občinskega premoženja
Zagotovljena so sredstva za nepredvidena dela na kateremkoli premoženju, ki ni zajeto pri drugih
proračunskih postavkah.

040318 – Potniško vozilo PEUGEOT
Zagotovljena so sredstva za zavarovanje, registracijo, tehnični pregled, gorivo, popravila za vozilo, ki ga
po upravičeni potrebi uporabljajo vsi občinski proračunski uporabniki. Za uporabo vodimo posebno
evidenco.

040319 – Čiščenje prostorov v občinskih objektih
Zagotavljamo sredstva za polovični delovni čas čistilke, ki je polno zaposlena v Osnovni šoli Središče ob
Dravi. Za naš del financiranja je zagotovljeno čiščenje: kulturnih dvoran, občinske zgradbe, mrliške
vežice in drugo po potrebi.

040405 - Stroški prodaje nepremičnega premoženja
Zagotovljeni so stroški notarja, cenitev, davčnih obremenitev.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
050201 - Raziskovalni projekti in inovacije
Z ZRS Bistra Ptuj imamo sklenjeno pogodbo o uvajanju mladih v znanost po kateri vsako leto z aneksom
opredelimo višino naše udeležbe.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
060301 - Občinska uprava - plače
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo prispevkov,
plačilo za nadure in dajatev na plačo ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. Sredstva so
izračunana po trenutno veljavnih predpisih ter sklenjenih pogodbah o zaposlitvi za 4 javne uslužbence:
(direktorica občinske uprave, finančnik, strokovni delavec in komunalni delavec), ki so v rednem
delovnem razmerju za polni delovni čas.

060303 - Občinska uprava - materialni stroški
Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave:
od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čistil,
strokovne literature, prevoznih stroškov, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje
poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, in drugih operativnih odhodkov. Na tej postavki je tudi
material, ki ga potrebujemo za vso gradivo za delovanje občinskega sveta, nadzornega odbora ter ostalih
odborov in komisij. V letu 2019 povečujemo stroške 40251401 za stroške priprave Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišče, ki je že v teku.

060304 - Medobčinska uprava Ormož
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva v deležu 13%. V skupni občinski upravi se opravljajo
naloge s področja občinskega inšpektorata in s področja urejanja prostora v obsegu 6 zaposlenih, vsi za
nedoločen čas. V okviru skupne občinske uprave bomo 50% teh stroškov dobili povrnjenih iz državnega
proračuna in tako znižali stroške. Za delovanje medobčinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva
za plačilo materialnih stroškov. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za
nemoteno delo medobčinske uprave: od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanje, odvoz
smeti, vode, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov,
vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta ter opreme, vzdrževanje
računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih,
pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. V okviru skupne občinske uprave bomo 50% teh
stroškov dobili povrnjenih iz državnega proračuna in tako znižali stroške

060311 - Skupna občinska uprava Ptuj
V letu 2011 se je občina Središče ob Dravi priključila k skupni občinski upravi občin v Spodnjem
Podravju, ki za našo občino zagotavlja redarsko službo. V letu 2015 pa smo pristopili še k skupni
notranji revizijski službi, ki opravlja zakonsko predpisan notranji nadzor, kar smo do leta 2015
zagotavljali preko Skupnosti občin. V okviru skupne občinske uprave bomo 50% teh stroškov dobili
povrnjenih iz državnega proračuna in tako znižali stroške.

060307 - Nakup opreme in prevoznih sredstev
Za potrebe delovanja občinske uprave zagotavljamo predvideno višino sredstev.
Projekt v NRP - OC202-07-0004.

060310 - Medobčinska uprava - investicije
Planirana je nabava opreme za obe skupni občinski upravi po predlaganem finančnem načrtu.
Projekt v NRP - OB202-09-0008.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
080201 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin udeležencem sej sveta ter nabavo ter
nakup raznega materiala kot so kresničke, kolesarske čelade, odsevni jopiči, rumene rutice, sodelovanje v
akcijah, ki jih izvaja policijski sindikat za te namene in ostalega po potrebi
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080203 – Varnost v cestnem prometu
V letu 2015 smo na razpisu uspešno kandidirali za enoletno brezplačno uporabo semaforja »VI vozite«, ki
je nameščen na Slovenski cesti pred OŠ Središče. V letu 2016 smo pričeli plačevati najem v letu 2017
smo prikazovalnik po ugodni ceni odkupili v trajno last. V naslednji letih bomo zagotavljali sredstva za
vzdrževanje in druge stroške.

08029002 - Notranja varnost
080202 - Družbeno koristno delo
Vsako leto zagotovimo storilcem kaznivih dejanj, da svojo kazen odslužijo z delom v korist družbe.
Zagotovimo sredstva za obvezne prispevke. Vsa sredstva dobimo povrnjena od Centra za socialno delo,
občini pa ostane opravljeno delo.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
100301 - Javna dela - urejanje občinskih površin
Prejeli smo negativni odgovor na prijavljene projekte za javna dela. Ocenjujemo, da bo razpis ponovljen,
zato zagotavljamo sredstva za dva javna delavca za dobo 6 mesecev. Delež sofinanciranja je za enega
delavca 95% in enega 65 %.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
110201 - Nepovratna sredstva v kmetijstvu
Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za spodbujanje na področju naložb za
posodabljanje kmetij v primarni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na
podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v
skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Središče ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020.
Projekt v NRP - OB202-07-0046.

110208 - Zaščita pred točo
V letu 2010 smo za zaščito pred točo prvič podpisali pogodbo z Letalskim centrom Maribor. Sredstva
smo zagotavljali vsa leta.

110210 - Gospodarjenje z divjadjo - razpis
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Središče
ob Dravi se objavi Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, za kar
se zagotavljajo sredstva v višini prejete koncesije-ki je namenski prihodek.

110212 - Delovanje LAS UE Ormož
Občina Središče ob Dravi je soustanoviteljica Lokalne akcijske skupine za območje UE ORMOŽ. V
letu 2015 smo prvič zagotovili sredstva za njeno delovanje. V letu 2016 je bil projekt ustanovitve LAS
UE Ormož potrjen s strani države in tudi zagotovljena sredstva za delovanje – upravičeni stroški iz
razpisa. Zagotavljamo neupravičene stroške: DDV od nabavljenega materiala in storitev.

110214 – Samooskrba Podravja
Sredstva so namenjena za projekt, katerega nosilec je Mariborska razvojna agencija.
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110303 - Pospeševanje čebelarstva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje zdravil za preprečevanje bolezni pri čebelah.

110304 - Oskrbnina za zapuščene živali
Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem
območju.

110401 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna
skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Del
vloženih sredstev dobimo povrnjenih iz državnega proračuna, od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
ki jo v proračun občine kot namenski prihodek vplačujejo lastniki gozdov ter od drugih namenskih
sredstev.

12 - PRIDOBIVANJE
SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA

ENERGETSKIH

120601 - Energetsko svetovalna pisarna Ormož
V prostorih občinske uprave v Ormožu enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer
strokovnjaki z nasveti svetujejo predvsem s področja energetike. Za delovanje te pisarne se zagotavljajo
sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov.

120602 - Lokalni energetski koncept
Na podlagi Energetskega zakona so bile občine dolžne izdelati Lokalni energetski koncept do 1. januarja
2011. LEK je pripomoček pri načrtovanju strategije energetske politike, kjer so zajeti načini, s pomočjo
katerih se lahko uresničijo rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v
gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V proračunu za leto 2018 zagotavljamo sredstva za
izvajanje energetskega upravljanja po pogodbi, ki velja za obdobje 2014-2019.

120606 – Električne polnilne postaje
Zagotavljamo sredstva za stroške rednega servisiranja postaje in stroške električne energije.

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA
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130201 - Lokalne ceste - letno vzdrževanje
Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98): urejevanje bankin, košnja ,
krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov, vse v skladu z dogovorom z županom in strokovnim
delavcem iz medobčinske uprave.

130202 - Lokalne ceste - zimska služba
Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož
št. 3/01). S koncesionarjem KPO d.o.o se sklene dogovor o izvajanju zimske službe 2018/2019. Za ta
namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti za opravljena dela, ki jih predvidevamo za
"normalno" zimo.
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130204 - Čiščenje cest in pločnikov
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za letno in zimsko čiščenje cest in pločnikov v
Središču ob Dravi.

130205 - Javne poti - letno vzdrževanje
Sredstva v okviru proračunske postavke se zagotavljajo za vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št.
92/98 (urejevanje bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov). Dela se oddajo
na podlagi zbiranja ponudb najugodnejšemu ponudniku.

130206 - Javne poti - zimska službe
Sredstva v okviru proračunske postavke se zagotavljajo za zimsko službo na javnih poteh in se nanašajo
na pluženje snega, posip cest, dežurno službo za sezono 2018/2019 v skladu s sklenjeno pogodbo z
izvajalcem KPO d.o.o..

130208 – Projektna dokumentacija
Sredstva v okviru proračunske postavke se zagotavljajo za izdelavo popisov in drugih projektov potrebnih
za izvedbo investicij,
Projekt v NRP – OB202-07-0009

130211 - Javna razsvetljava
V okviru proračunske postavke se namenijo sredstva za plačilo električne energije, najemnine podjetju
Elektro za uporabo drogov za potrebe javne razsvetljave. Predvidena je tudi izgradnja JR.
Projekt v NRP - OB202-07-0012

130212 - Javna razsvetljava - koncesionar
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti koncesionarju za
vzdrževanje javne razsvetljave.

130245 – Rekonstrukcija LC 302-331-Šalovci
Predvidena je rekonstrukcija ceste v Šalovcih LC 302-331.
Projekt v NRP - OB202-18-0004

130246 – Rekonstrukcija JP 803-872-Središče
Predvidena je rekonstrukcija javne poti v Središče 803-872.
Projekt v NRP - OB202-18-0006

130247 – Rekonstrukcija ceste Jelovica-Središče
Predvidena je rekonstrukcija ceste proti Jelovici v Središču.
Projekt v NRP - OB202-18-0007

130248 – Rekonstrukcija ceste Kuharič 803-781-Središče
Predvidena je rekonstrukcija ceste Kuharič 803-781 v Središču.
Projekt v NRP - OB202-18-0008
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14 - GOSPODARSTVO
140201 - Obrtna zbornica Ormož - promocijska dejavnost
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti
Območne obrtne zbornice Ormož.

140202 - Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa
V okviru postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja MRA-RRA (Mariborska razvojna
agencija-regionalna razvojna agencija).

140203 - Javna razvojna agencija - sredstva za plače
Zagotavljamo 13 % potrebnih sredstev za plače zaposlenih v Javni razvojni agenciji v Ormožu, katere
finančni načrt je sestavni del proračuna.

140205 - Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve
Zagotavljamo 13 % potrebnih sredstev za materialne stroške v Javni razvojni agenciji v Ormožu, katere
finančni načrt je sestavni del proračuna.

140208 - Mrežni podjetniški inkubator Ormož, d.o.o.
V letu 2011 smo skupaj z Občino Ormož ustanovili Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o., katerega
solastnik smo v višini 14,69%. Deloval bo v dobro malega gospodarstva v obeh občinah. Sredstva so
zagotovljena v ustanoviteljskem deležu za zaposlene, za materialne stroške ter za podporo inkubirancem,
ki bodo imeli v prostorih MPI na voljo pisarne in strokovno pomoč.

140209 - Pospeševanje razvoja malega gospodarstva
Zagotovljena so sredstva, ki se bodo razdelila na podlagi razpisa, ki bo opravljen na podlagi Pravilnika.
Projekt v NRP - OB202-11-0003.

140210 – Regijska garancijska shema
Zagotovljena so sredstva za MRA, ki je nosilec projekta, ki zagotavlja gospodarstvu ugodne kreditne
pogoje, za ker je objavljen razpis.

140210 – LAS-NOST-Načrt razvoja gospodarstva in dvig kakovosti življenja
na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025
Z Projekt je prijavljen za sofinanciranje že v letu 2017, vendar se bo realizacija prestavila v leto 2018. Za
izgradnjo tržnice bomo za našo občino zagotovili 35% lastnih sredstev. Ostalo dobimo od sofinancerja,
kar je razvidno na prihodkih. V projektu sodelujejo naslednji projektni partnerji: vse tri občine in JARA.
Projekt v NRP – OB202-17-0002

140301 - Turistični programi
Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje turističnih programov. Sredstva se dodeljujejo na
podlagi javnega razpisa.

140308 – Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi
Sodelujemo v projektu, ki ga vodi RRA Koroška za 22 občin. Zagotavljamo sredstva za vodenje in
izvedbo I. faze projekta, ki bo trajal 2 leti. Pripravljen bo projektni predlog, dokončno usklajena in
potrjena trasa, ureditev obstoječih poti, označitev s turistično signalizacijo, opredeljeni možni viri
financiranja.

140312 – LAS-RTNP-Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe LAS
Središče ob Dravi
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Program smo uskladili s pogodbo s projektnimi partnerji: Občina Središče ob Dravi, Društvo za
opazovanje ptic Slovenije, Jeruzalem SAT – oljarna in mešalnica Središče in Konjeniško društvo Središče
ob Dravi. V prihodke smo dodali predvideno sofinanciranje s strani SLO in EU proračuna.
Projekt v NRP – OB202-17-0009

140313 – LAS-PPPT-Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na
območju LAS UE Ormož
Program smo dodali v skladu s pogodbo s projektnimi partnerji in v prihodke dodali predvideno
sofinanciranje s strani SLO in EU proračuna. V projektu sodelujejo naslednji partnerji: JZ za turizem,
kulturo in šport Občine Ormož, vse tri občine in JARA.
Projekt v NRP – OB202-17-0010

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
150101 – Podelitev koncesij za GJS v Ormožu, Središču in Sv.Tomažu
Vse tri občine smo v letu pristopile k obnovi podeljevanja koncesij. Pred tem potrebujemo analizo
izvajanja GJS, nato sledi izvedba postopka podelitve koncesij. Ker je to zelo zahtevno in strokovno
specifično področje bomo skupno najeli podjetje, ki bo pri tem sodelovalo. V proračunu zagotavljamo
delež naše občine, ki zapade v plačilo v letu 2019.

150209 - Ravnanje z odpadki
Za že tradicionalno čistilno akcijo so predvideni stroški za vreče, malico in pijačo za udeležence.

150215 – Subvencioniranje cene GJS – odvajanje odpadne vode
V letu 2016 smo prvič subvencioniramo gospodinjstvom omrežnino za odvajanje odpadne vode, saj bi
sicer glede na visoko najemnino cena zelo visoka. Subvencioniranje smo nadaljevali tudi v letu 2017 in
2018. V letu 2019 je predvideno znižanje subvencije za 5 %.
Projekt v NRP - OB202-16-0001.

150217 – Vzdrževanje kanalizacije padavinskih vod
Zagotavljamo sredstva za vzdrževanje kanalizacije, ki je v preteklosti služila za odpadne vode, sedaj pa za
padavinske vode.

150219 – Subvencioniranje cene GJS – čiščenje odpadne vode
V letu 2016 smo prvič subvencioniramo gospodinjstvom omrežnino za čiščenje odpadne vode, saj bi sicer
glede na visoko najemnino cena zelo visoka. Subvencioniranje bomo nadaljevali tudi v letu 2017 in 2018.
V letu 2019 je predvideno znižanje subvencije za 5 %.
Projekt v NRP - OB202-16-0001.

150205 - Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov
Zagotovljena so sredstva za ureditev jarkov po občini.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO

160203 - Digitalni kataster GJS
Projekt je v letu 2010 realizirala medobčinska uprava z zunanjimi izvajalci. Nabavili smo programe, ki so
inštalirani na KPO d.o.o.. Za vzdrževanje imamo sklenjeno pogodbo.

160308 – Vodovodno omrežje - prenove
Vse tri občine vsako leto zagotavljamo sredstva za obnove skupnih vodovodov na predlog izvajalca GJS.
Letos zagotavljamo sredstva za obnovo lastnih vodovodov.
Projekt v NRP - OB202-08-0006

160321 – Subvencioniranje cene GJS – pitna voda
V letu 2016 smo prvič subvencionirali gospodinjstvom omrežnino za pitnio vodo, saj bi sicer glede na
visoko najemnino cena zelo visoka. Subvencioniranje bomo nadaljevali tudi v letu 2019. Za zagotovitev
enakih cen kot v letu 2018 ocenjujemo višino subvencije v višini 18,9%. S takšno subvencijo
zagotavljamo isto ceno v vseh treh občinah.
Projekt v NRP - OB202-10-0012.

160321 - Vodovodna infrastruktura - Ormoški del (2014-2020)
Občina Ormož je nosilec skupnega projekta za izgradnjo vodovoda. Izvedeno je bilo JN za izdelavo
projektne dokumentacije, ki je bil zaključen v letu 2016 in na našo občino odpade delež v višini 6%, ki je
opredeljen v NRP in na tej proračunski postavki. V letu 2015, 2016, 2017 in 2018 smo zagotovili del
sredstev, kar v letu 2019 nadaljujemo.
Projekt v NRP - OB202-14-0003

160304 - Pokopališče
Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo materiala in storitev za urejanje in
vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, izvajanje pogrebne dejavnosti, odvoza smeti, stroški
zaračunavanja najemnin za grobove ipd.
V letu 2019 zagotavljamo nakup traktorja za košnjo.
Projekt v NRP – OB202-07-0020

160305 - Urejanje zelenih površin
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za urejanje zelenih površin, za vzdrževanje
dreves, urejanje gredic ob spomenikih in avtobusnih postajališčih.

160307 - Praznično urejanje naselij
V okviru proračunske postavke so s proračunom se zagotavljajo sredstva za okrasitev naselij ob praznikih
in posebnih dogodkih: novoletna okrasitev jelke in cestne razsvetljave ter izobešanje zastav.

160501 - Vzdrževanje stanovanj
Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za stroške stanovanj, ki so v lasti ali najemu občine
Središče ob Dravi.

160502 - Upravitelj stanovanj
Stanovanjski blok v Središču, kjer imamo eno stanovanje ima sklenjeno pogodbo z upraviteljem
stanovanj, kateremu je po pogodbi potrebno mesečno nakazovati pogodbeni znesek.
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160601 - Geodetske storitve
Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih
površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja
in drugo.

160602 - Nakup zemljišč
V proračunu zagotavljamo sredstva za odkup zemljišč po Sklepu o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja. Ocenjujemo, da bo v letu 2018 možno realizirati sklep v predvideni višini.
Projekt v NRP - OB202-08-0013

160602 – Ureditev platoja za Občino
Predvideva se ureditev platoja za občino, za potrebe občinskih prireditev. Plato bo prav tako namenjen za
potrebe gasilskih treningov ter aktivnosti ostalih društev v občini.
Projekt v NRP - OB202-18-0004

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
170201- Zdravstveni dom Ormož
Po večletnih prizadevanjih za zagotovitev sredstev za novogradnjo pri ZD Ormož, je odločeno, da
gradnjo financirajo ustanovitelji tako, da zagotavljajo ustrezni delež v 15 letih, Zavod poleg
zagotovljenih lastnih sredstev najame kredit po pogojih iz odloka o proračunu..
Projekt v NRP - OB202-07-0054.

170705 – Sofinanciranje urgentnega centra Ptuj
Ustanovljen je bil konzorcij SB Ptuj in 19 občin Podravja, ki so se zavezale, da bodo zagotovile potrebni
delež sredstev za izgradnjo nujno potrebnega urgentnega centra na Ptuju. V letu 2019 zagotavljamo svoj
delež od skupno potrebnih 300.193,00 EUR.
Projekt v NRP - OB202-17-0005

170601 - RK Ormož - "LAS za preprečevanje odvisnosti"
V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je
namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka
zajema sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti za naslednje
aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti,
izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja
ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine.

170702 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
Zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih občanov sodi med zakonske
obveznosti občine po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po novem odločbe o
upravičenosti do tega plačila izdaja CSD. Stanje brezposelnih se mesečno že nekaj časa le malo
spreminja.

170704 – Varuh bolnikovih pravic Podravja
Zagotavljanje sredstev za delovanje skupne pisarne Podravskih občin.

170701 - Mrliško ogledna služba
Na območju občine Središče ob Dravi mrliško ogledno službo izvajajo zdravniki Zdravstvenega doma
Ormož in koncesionarji, sanitarne obdukcije pa opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Z izvajalci je
sklenjena pogodba z Občino Ormož. Za Občino Središče ob Dravi so pogodbe zavezujoče dokler se za
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opravljanje te službe ne sklenejo nove pogodbe z istimi ali drugimi izvajalci. Občina Središče ob Dravi je
na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe dolžna kriti račune za
opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Središče ob Dravi.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
180202 - Muzej Središče ob Dravi
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za plačilo najemnine, elektrike in tekočega vzdrževanja za
potrebe muzejske zbirke v Središču ob Dravi.

180203 - Muzej Ptuj-Ormož - plače
V letu 2019 ne bomo več zagotavljali sredstev.

180205 - Muzej Ptuj-Ormož - blago in storitve
V letu 2019 ne bomo več zagotavljali sredstev.

180302 - Knjižnica - plače
V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za
prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občina
Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13% .

180303 - Knjižnica - investicije
V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nujne nabave. Občina Središče ob Dravi zagotavlja
ta sredstva v deležu 13% .
Projekt v NRP OB202-07-0051 -del

180304 - Knjižnica - blago in storitve
Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke
za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Občina Središče ob
Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%

180305 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva
Občina namenja sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in
zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za
čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.

180306 - Knjižnica - kulturni program
Občina Središče ob Dravi sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in
sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov, strokovnih predavanj,
reševanja kviza v okviru slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce, ustvarjalnih delavnic v okviru
veselega decembra in zimskih počitnic. Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.

180319 – Krajevna knjižnica Središče
Zagotovljena so sredstva za zaposlitev bibliotekarja za delovni čas 30 ur na teden ter sredstva za nabavo
knjižnega gradiva, ki zagotavlja minimalne pogoje za delovanje krajevnih knjižnic, ki jih določa
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Del sredstev na podlagi razpisa
doda še Ministrstvo za kulturo

180308 - Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož
Občina Središče ob Dravi sofinancira delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava
Ormož, s čimer se zagotovijo sredstva za organizacijo prireditev iz programa za 2019.
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180309 - Kulturna društva in skupine za ljubiteljske dejavnosti
Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za
ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo
slovenskih občin, štev. 2/2008).

180310 - Javni zavod za informiranje
V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva
za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva za premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi v skladu s finančnim načrtom zavoda.
Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 14,91%.

180318 - Sofinanciranje programov KTV ORMOŽ
V proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje lokalnih programov na kabelski televiziji Ormož.

180313 - Kulturna dvorana SOKOLANA
Na tej postavki so planirana sredstva za stroške vzdrževanja, kurjave, električne energije, vode, odvoza
smeti, upravljanje ozvočitve, čiščenja kulturne dvorane "Sokolana", ki je v občinski lasti.
Projekt v NRP OB202-07-0023

180315 - Kulturna dvorana ORLANA
Na tej postavki zagotavljamo sredstva za ogrevanje, električno energijo, vodo, odvoz smeti. Uredili bomo
hidroizolacijo in fasado pročelja, kar ni bilo realizirano v letu 2018.
Projekt v NRP OB202-09-0001

180316 - Kulturni dom OBREŽ
Na tej postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje, električno energijo, vodo, odvoz smeti. V letu
2019 zagotavljamo sredstva za nabavo notranje opreme.

180317 - Vaški dom GRABE
Na tej postavki zagotavljamo sredstva električno energijo, vodo, odvoz smeti.

180401 - Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z
delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož.

180402 - Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojne za
Slovenijo - Območni odbor Ormož.

180403 - Prleško društvo generala Maistra
Občina Središče ob Dravi zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti društva.

180404 - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje delovanja Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije.

180502 - Športna društva in klubi
Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov v skladu s
Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje športnih programov v občini Središče ob Dravi.

180506 - Športni parki
Sredstva so zagotovljena za košnjo na Tratah in Strasu. Zagotavljamo pa tudi sredstva za elektriko, vodo
in odvoz smeti ter vzdrževanje objektov.
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180516 - Letno kopališče Ormož
Za razliko med stroški in prihodki je potrebno najemniku bazena KPO d.o.o to razliko pokriti. Občina
Središče prispeva delež v višini 13%. Predvideno je tudi nujno letno vzdrževanje.

180510 - Letovanje socialno ogroženih otrok
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih
otrok s področja občine Središče ob Dravi, ki ga organizira in izvaja Območno združenje Rdečega križa
Ormož.

180518 – Maneža za jahanje
Predvideva se ureditev maneže za jahanje.
Projekt v NRP OB202-18-0009

19 - IZOBRAŽEVANJE
190201 - Vrtec "Navihanček" Središče ob Dravi
V okviru te proračunske postavke izvršujemo plačila razlike med celotnimi stroški programov v vrtcih in
plačili staršev. Stroški zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna
sredstva in materialne stroške, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
priznani kader, sredstva za izobraževanje zaposlenih - vse kar lahko vključi ustanova v kalkulacijo cene
programov, ki jo potrdi občinski svet. Tukaj se dodatno zagotavljajo stroški za nadomeščanje v času
bolniških staležev zaposlenih, ki bremenijo delodajalca. Za leto 2019 je potrebno zagotoviti sredstva
za pet oddelkov, ki jih je potrdil občinski svet.

190203 - Vrtec "Navihanček" - dodatni programi
Zagotavljajo se sredstva za logopeda in dodatno strokovno pomoč, ki jo z odločbo dobijo posamezno
otroci. Za šolsko leto 2018/2019 se je število otrok povečalo, dodatno pa moramo zagotavljati še za več ur
strokovne pomoči.

190205 - Drugi vrtci
V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske
vzgoje izven občine Središče ob Dravi, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah.
Planirali smo posedanjem stanju.

190301 - Osnovna šola Središče ob Dravi - materialni stroški
Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v OŠ Središče ob
Dravi (ogrevanje, električna energija, voda), vzdrževanje opreme, vzdrževanje zgradbe, storitve
varovanja, zavarovanje pravne zaščite.

190302 - Osnovna šola Središče ob Dravi - dodatni programi
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za varstvo vozačev ter material
za interesne dejavnosti, prevozi na tekmovanja.

190304 – Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Iz viška sredstev vrtca Navihanček se bodo v skladu s soglasjem občinskega sveta izvajale investicije v
letu 2019.
Projekt v NRP OB202-07-0051.

190307 - Osnovna šola Stanka Vraza
Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plače in druge osebne prejemke zaposlenih,
ter prispevke delodajalca za izvajanje dodatnih programov in jutranjega varstva, za blago in storitve,
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premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, plačilo materialnih stroškov v višini 13% finančnega
plana zavoda.

190308 – OŠ Stanka Vraza – dodatni programi:
Na predlog zavoda bodo v letu 2017 vse tri občine zagotavljale sredstva za logopeda, delovnega
terapevta in nevrofizioterapevta za polovični delovni čas. Na tak način poskušamo zaustaviti prešolanje
otrok v druge ustanove, ki te storitve že nudijo.

190307 - Osnovna šola Stanka Vraza-nabava opreme
Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za vzpostavitev COBISS sistema.
Projekt v NRP – 07-0051-del

190316 - Darila osnovnošolcem
Župan vsako leto obišče prvošolce in ob tej priložnosti jim podari skromno spominsko darilo-knjigo. Ob
zaključku leta pa povabi odličnjake iz devetega razreda v svoj urad, kjer jih pogosti in jim preda
spominsko darilo-knjigo.

190320 – Osnovna šola dr.Ljudevita Pivka Ptuj
Zagotavljamo sofinanciranje materialnih stroškov po razdelilniku glede na število učencev. Iz naše občine
obiskujeta to šolo dva učenca.

190310 - Glasbena šola Ormož
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače, prehrano in prevoz na delo in stroške dela
za 1 učitelja diatonične harmonike, za materialne stroške, izobraževanje učiteljev. Občina Središče ob
Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.

190313 - Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov in materialnih stroškov
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož v
skladu s finančnim načrtom in pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.

190314 - Gimnazija Ormož - plače
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in
davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust,
povračila stroškov v zvezi z delom za: profesorico informatike 30%, za profesorico glasbe 20% ter za
delo svetovalne delavke v višini 25%. Za tuje jezike. francoščina, ruščina, latinščina po dejansko
opravljenih urah izvajalca.

190314 - Gimnazija Ormož – nabava opreme
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nabavo računalnikov in obnovo športne dvorane.
Projekt v NRP – 07-0051-del

190321 – Center za preventivo proti nasilju nad in med otroki – OŠ Središče
OŠ Središče je sprejela povabilo Ekološko-kulturnega društva za boljši svet, ki v okviru projekta »Skupaj
ustvarjamo boljši svet« sofinancira projekte iz EU sredstev, v katere so vključene osnovne in srednje šole
z več kot 100.000 otroki. V okviru tega projekta bodo ustanovili slovenski »Center za preventivo proti
nasilju nad in med otroki. OŠ Središče bo sodelovala v tem delu projekta, ki bo trajal 5 let. Vsako leto
bomo zagotavljali letni znesek 1.350,00 EUR.

190501 - Ljudska univerza Ormož
Na tej postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje polovice plače in stroškov dela za direktorja
zavoda v višini 13%.
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190503 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih,
in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle, Dejavnost središča za
samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja in sredstva za izobraževanje učiteljev in
strokovnih
delavcev.
Občina Središče ob Dravi zagotavlja ta sredstva v deležu 13%.

190601 - Prevozi osnovnošolcev
Občina zagotavlja brezplačne prevoz osnovnošolskih otrok iz naselij naše občine v OŠ Središče ob Dravi
in nazaj ter petim učencem za prevoz v OŠ Ormož. Prav tako pa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje
stroškov prevoza dveh učencev v šolo s posebnimi potrebami v Ptuj.

190606 – Šola v naravi
Zagotavljamo sredstva za sofinanciranje »šole v naravi« v letu 2019.

190604 - Štipendije
Sredstva zagotavljamo na podlagi izvedenega razpisa 2017 in še aktivnih štipendistov iz preteklih
razpisov. Na novo je bil razpis v letu 2018, ki zagotavlja več štipendij vendar v manjših zneskih.
Štipendija znaša: visokošolski študij 160,00 EUR in za srednješolsko izobraževanje 110,00 EUR
mesečno. Štipendira se vseh 12 mesecev. Zagotavljamo pa tudi sredstva za Ustanovo Dr.Trstenjaka, ki
ponuja štipendije tudi našim občanom.

20 - SOCIALNO VARSTVO
200201 - Darila novorojencem
Predvidena so sredstva za izplačilo po Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka. Za
1.otroka znaša darilo 300,00 EUR, za 2. otroka 400,00 EUR, za 3. in nadaljnje pa 500,00 EUR. Za
dvojčke se znesek poveča za 10 %.

200401 - Družinski pomočnik
Zagotavljamo sredstva za dva družinska pomočnika, kar smo obvezni na podlagi odločbe CSD.

200410 - Oskrba ranljivih skupin
Na tej postavki zagotavljamo znesek za oskrbo v domu za invalidne mlajše osebe ter ostale mlajše
osebe, ki so potrebne domske oskrbe. Trenutno je v domski oskrbi pet naših občanov.

200402 - Oskrba ostarelih v domovih
Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih
socialno varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine
Središče ob Dravi, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne
oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki
jo izda pristojni center za socialno delo.

200403 - "Pomoč družini na domu"
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v
domačem okolju. Javno službo "Pomoč družini na domu" izvaja Center za starejše občane Ormož.

200404 - Enkratne denarne pomoči
V letu 2019 ne bo več enkratnih denarnih pomoči.

200405 - Pogrebnine
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih
stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso
imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati.
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200406 - Subvencioniranje najemnin za stanovanja
V okviru te proračunske postavke so v skladu z Zakonom zagotovljena sredstva po odločbi CSD o
subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za
neprofitna in profitna stanovanja.

200408 - Območna organizacija Rdečega križa Ormož
Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca
(bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za
prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Občina Središče ob Dravi
zagotavlja ta sredstva v deležu 13 %.

200409 - RK Ormož - "Zdravo življenje"
V letu 2019 ne bomo več sofinancer.

200411 - Humanitarne organizacije
Zagotovljena so sredstva za izplačila po Pravilniku o financiranju humanitarnih in drugih podobnih
organizacij.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
220101 - Plačila obresti od kreditov
Za prevzete dolgoročne kredite v preteklih letih pri poslovnih bankah in javnih skladih je potrebno
zagotoviti sredstva za plačilo realnih obresti po amortizacijskih načrtih.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
230301 - Splošna proračunska rezervacija
Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu
in so nujne za izvajanje nalog oziroma so sredstva zagotovljena v premajhnem obsegu. V skladu z
Zakonom o javnih financah se lahko splošna proračunska rezervacija oblikujejo do največ 2,0 %
planiranih prihodkov bilance A. O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov
odloča župan.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
220102 - Odplačila kreditov
Za leto 2019 zagotavljamo na tej proračunski postavki sredstva za odplačila glavnic po amortizacijskih
načrtih v skladu s posojilnimi pogodbami.
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