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Občine morajo pri pripravi proračunov upoštevati veljavne predpise s področja javnih Íinanc. Predpisi za sestavo

proračunov občin so enotni. Ministrstvo za finance nam v pomoč pri pripravi enotno oblikovanih proračunov, Že od leta
2001, pripravlja proračunski priročnĺk.Proračunski priročnik za leto 2017 smo prąeli 26.10.2016' Priročnik vsebuje
tabelo Globalni makroekonomskiokviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedigospodarskih gibanj
2016-2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj. Povzetek makroekonomskih okvirov je prikazan v spodnji
tabeli.

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije
Jesenska napoved UMAR za leto 2017 (september 2016)
BRUTO DOMACI PROIZVOD
Realna rast BDP (v

%)

219

PLACE
Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR)

1.620,30

Letna nominalna rast povprečne plače (v %)

102,2

Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega

0,9

CENE
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)
Povprečna letna rast cen (l.-Xll' tekočega leta / l.-Xll. preteklega

leta)

101,4
101,4

TECAJ
Povprečni letni tečaj EUR/USD

ĺ.118

Pri pripravi proračuna za leto 2017, smo, kjer je to bilo moŽno, upoŠtevali letno stopnjo inflacije' ob pripraviobčinskih
proračunov je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem tudi javnoíinančna situacija v zadnjih letih bistveno
spremenila' Proračunski uporabniki moramo pri načrtovanju finančnih načńov slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem
finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter prioritete.
Ministrstvo za finance je na podlagi 14',15. in 16. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju:ZFo)do 15. oktobra
tekočega leta občinam dolŽno sporočiti predhodne, po sprejetju drŽavnega proračuna pa končne zneske o prihodkih

občine za financiranje primerne porabe in zneske íinančneizravnave.
Ministrstvo za finance je podatke posredovalo 12'10,2016, kar je vključeno v proračun.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za Íinanciranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance
ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleŽa
prebivalcev, mlajših od 15 let in deleŽa prebivalcev, staĘših od 65 let v občinĺ,števila prebivalcev občine in povprečnine.
Za izračun prihodkov občine za Íinanciranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi pńmeren obseg
sredstev za Íinanciranje primeme porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za Íinanciranje primerne
porabe. Za íinanciranje primerne porabe tako prĺpada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini
70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se
razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje
primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 0/oin prihodki
od 700/o dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le{a pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za
financiranje primerne porabe je niŽji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavĺja sredstva, ki se v posameznem
proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more ĺlnancirati svoje
primerne porabe.
Predvideni prihodki ĺn odhodki proračuna 2017 so naslednji:

Opis

INV/TEK

t

Realizacija:

20L5

2

4

PRIMERNA PORABA
PRIHODKINAD

5

PRIMERNO PORABO

Skupai prihodki
PLACE IN DRUGI
0

IZDATKI

3

proračun:

20L6

Żot6

4

5

Predlog
2017

lndeks

lndeks

4:3

6:4

6

7

I

3.914.622,37

3.600.304,00

3,457.611.18

3.593.098,18

91,97

99,80

.606.498,17

842.447,26

847.477,26

746.189.87

52,44

88,57

4.442.75!,26 4.305.088,44 4.339.288,05

80,47

97,67

1

s.521.120.s4
372,567,8O

4Ot,696,23

4O1.696,23

416.046,00

to7,82

103,57

3,525,283,70

3.377.2L7.63

133,56

100,99

671.336,01 1.608.850.66 1,925.342,59

46.29

286,79

t

TEKočE

2.503.967,90 3.3U,275,23

2

INVESTICUSKO

,..45O.3L7,24

3

REZERVA
Skupai odhodki

Veljavni

Ocena
realizacije

5.000,00

5.000,00

46.471.53

90.000,00

4.331.852,94 4.422.307.47 5.582,302,L4

5.808.606,22

100,00 1.800,00
102,09

131,35

0d osnutka proračuna smo posodobilĺ oceno realizacije ter posledično V predlog proračuna Vnesli predvidene obveznosti,
ki ne bodo realizirane do konca letošnjega leta. Dodatno smo V proračun -vključĺliizdelavo poŽarnega elaborata,

sponzoriranje programa Mepi, nakup rutk za SPV, investicijski transfer za PGD Zeje, zagotovili smo dodatna sredstva za
sanacijo RoŽaric (streha), izdelavo energetske izkaznice za 0S Naklo, za obnovo vodovodov, poŽarnih bazenov in javne
razsvetljave' lzločili smo subvencijo Komunali Kranj.

PoVZETEK PREDLAGANEGA PRoRAČUNAzA LETo 20í7
Predlog proračuna predvideva prihodke v višini 4.339.288,05 € ter celotne odhodke v višini 5.808.606,22 €. Glede na
predvideno realizacijo proračuna za leto 2016 ocenjujemo, da bo konec leta preseŽek na transakcijskem računu v višini
cca 1,500'000 EUR. PreseŽek se prenese v proračun leIa2017 '

Po obravnavi predloga PRoRAČUNA oBČlNE NAKLo zA LETo 2017 predlagam občinskemu svetu občine Naklo,
da sprejme naslednje SKLEPE:

1.

2'

3.
4.

Sprejme se predlog odloka o proračunu občine Naklo za leto 2017 z obrazložitvami
Sprejme se predlog načrta razvojnih programov za obdobje 2017.2021
Sprejme se predlog programa razpolaganja z nepremičnim premoŽenjem občine zaleto 2017
Sprejme se predlog programa pridobivanja nepremĺčnega premoŽenja občine zaleto2017.

Župnľ
MARKO MRAVLJA
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PRILOGE:

1,

odlok o proračunu občine Naklo za leto 2017

Priloge zaleto2017:
Splošnidelproračuna
Posebni del proračuna"prihodki
Posebni del pronaöuna-odhodki

o
o
o
o
o
o
o

Načrt razvojnih programov 2017-2020

lGdrovski naěrt aleta2017
Naöľt pľidobivanja stvarnąa premoŽenja občine aleto 2017

Načrt razpolaganja s stvamim premoŽenjem občine zaleto2017

Pĺĺpravile:
Mateja Kosmač Jarc
Bojana Umnik

Jana Mihelič
Dragica Roblek
Mojca Šmid

Manca Miko

KAZALO:
4

oDHoDKl lN DRUG| |ZDATK| 5.573.930 €
40

TEKoČl oDHoDKl 2'190'663 €

8

41

TEKotlTRANSFER|

8

42

lNVEsTlclJsKl oDHoDKl

1'Ą57.925ę
'l.863.045 €

9

62.297 ę

9

43lNVEsTlclJsKlTRANSFERI
7

8

PR|HoDK|
70 DAVČNI

r0

4'338'538 €

PRlHoDKl

t0

3.636'685 €

71 NEDAVČNI PRlHoDKl 586.042 €
72 KAPlTALsKl

PRlHoDKl

74 TRANSFERN|

l0

il
il

25.000 €

PRlHoDKl

90'81'l €

B' RAäUN F/NÁNIN/H TERJATEy lN NAL)ŽB 750€
7

PRlHoDKl

II
lt

750 €

PosoJlL lN PRoDAJA lGPlTALsKlH

75 PREJETA vRRČluR DANIH

oeleŽEv

il

75o €

II

c. nnČuĺlFINANIIRANJA -234.676€
s

znooźevĺľĺe234.676 €

n

ss oopt-ĺČlt_ĺDoLGA 234'676ę.
II.

t2

POSEBNIDEL
1000 oBČlNsKt

t3

svET

29'804

oĺ pot-lľlČľlslsTEM
04

I3
t3

28.804 €

sKUPNE ADMlNlsTRATlVNe sLuŽgE lľ sąoŠľEJAVNE

2000 NADzoRNl
02

€

oDBoR

sToRlTVE

1.000

l4
€

t5

3'300€

EKoNoMsKA lN FlslGLNA ADMlNlsTRAclJA

3.300 €

t5

pooŻupeu fi0.156€
oĺ pol_lľlČrulslsTEM 87.720ę

I6

3000ŻUPAN lu

ló

04 sKUPNE ADMlNlsTRATlvNe sLuŽgg llĺ spt-oŠrue JAVNE

sToRlTVE

l1

12.436ę

łooo oadxsKAUPRAvA 5.440'670€
02

I8

EKoNoMsKA lN FISKALNA ADMlNlsTRAclJA

03 ZUNANJA

PouTlĺG lN MEDNARoDľn

04 sKUPNE ADMlNlsTRATlvNe
06 LoKALNA

stuŽsE

t8

70.670 €

poľĺoČ10.000 €

llrl

t9

sąoŠľrJAVNE sToRlTVE

20

856.708 €

SAMoUPRAVA 463.954€

07 oBRAMBA lN UKREP|oB |ZREDN|H
08 NoTRANJE ZADEVE lN

23

DoGoDK|H

VARNoST

28

113.472ę

'l.000 €

PoGoJl 7.608 €
GoZDARsTVo llrl RlalŠrvo

30
3r

10 TRG DELA lN DELoVNI
11 KMET|JSTVo,
13

1

1'089 €

32

PRoMET' PRoMETNA |NFRASTRUKTURA ĺN KoMUN|KAo|JE 1'425'520ę

14GosPoDARsTVo

35

39

27.518ę

oeotŠČlxe84'071 €

15

VARoVANJE oKoLJA lN NARAVNE

16

PRosToRsKo

17

ZoRAVSTVENo VARSTVo 39.í91 €

PI-ANIRANJE lN STANoVANJSKo KoMUNALNA

4t

DEJAVNoST

477.927

ę

42
48

í8 KULTURA, ŠponĺlN NEVLADNE oRGANIZAoIJE 224.166ę

50

ĺg tzoaRAŽevRľĺE 1.208s47 ę

55

20

soclALNo VARSTVo

306.330 €

ó0

6

22

DoLGA

sERVlslRANJE JAVNEGA

23 lNTERVENclJsKl PRoGRAMĺ lN

III.

ó5

oBVEZNosTl

90.000 €

66

D1LGA 234'676€
DoLGA 234.676ę

9999 sERy/sIRANJE JAVNEGA
22

22.500ę

sERVlslRANJE JAVNEGA

67
67

NACRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
07-007

69

MoDERNläclJA UPRAVE

69

VoDE

07_010 KANALIZACIJA-METEoRNE

07-0'l2

7'000 €
10.000 €

69

lNVEsTlclJsKo VZDRŽEVANJE oBČ'STANoVANJ

07_013 NAKUP

69

2.ooo €

ZEMLJ|ŠČí50'o0o €

69

07_0í5 PoŽARNA TAKSA GZN lNVEsTlcUsKl

TRANSFER 7'5oo€

69

07-018osNoVNoŠoLsKo |ZoBRAŽEVANJE 36.000€
07_020

PoMot ŠowoČlutV KMETIJsTVU

07-025 JAVNA

RAZSVETLJAVA

69

1.2oo €

69
70

40.000 €

08-003

PRoTlPoännn VARNosT-lNVEsTlclJsKl TRANsFER

08_004

VoDoHRAN

08_009

oBNoVA GLAVNE cEsTE Do RoNDoJA

10-002

GRoGoVA

10_017

ASFALT|RANJE

1'|_003

KoMUNALNA |NFRASTRUKTURA DoLENJA VAs -

DUPLJE

ULlcA

535.200€

70

35.000€

cEsT

70

70

15.000 €

osRANlG

70

14'060 €

VLAGANJEoŠoupuĺr -1.F^zA 155.ooo€

7t

oBNoVA

VoDoVoDoV

7l

í5.000 €

lNVEsTlclJsKo VLAGANJE oŠpoosRezĺE 3.470 €

ä VZD.KoMUNALNIH oBJEKToV

12-008 NAKUP oPREME
12_009

P|VKA

7l

12-002 GRADNJA lN

'l2-007

70

5.000 €

oBNoVE KANAL|ZAo|JE 18.000 €

11_006 GRADNJA lN
11-010 lNV.

70

10.000€

lNVEsTlclJsKo VZD'VNo

12-011 SSNRłnvesticijski
13-008 ML|N

NAKLo

transfer

oKRoGLo

7l
7l

25.000€

7l

50.000 €

7l

300 €

5.000€

7t

13-0í0 VRTEC NAKLo_inv. transfer 2.500€
14-001

PLoČNlK PoDBREZJE 2o.00o€

14_008

lNVEsTlclJE V

DsoN

cEsTA

PoDTABoR

cEsT

BR|ToF

72

1)

ío8.5oo €

ŠPoRTNo lGRlŠtE 5'ooo €

72

NAKUPoPREME

10.000€

72

lNVEsTlclJsKl TMNsFER ZA oŠHELENE PUHAR

TRŻČ3o.ooo

14-044 KoMUNALNA |NFRASTRUKTURA SREDNJA

oPREMA ZA clVlLNo

VAs

23o €

73

€

73

4.900 €

73

znŠČlro5.000 €

73

15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER_ ll.

í6_002 IZDELAVA

10.953 €

72

14-043 PoDALJŠEK VoDoVoDA V oBČlNl

15_001

_

1.000€

14_03í VRTEo NAKLo14-040

72

oBNoVA oBÖlNsKlH

14_029 STARA H|TRA
'l4_030 MLAD|NsKo

72

21.000 €

14_015 KoMUNALNA |NFRASTRUKTURA
14_021 GRADNJA lN

7l

FAä-pločnik 99.958
€

cELosTNE PRoMETNE STRATEG|JE ZA oBMoČJE oBČlNE NAKLo

'l6-003 oPREMLJANJE URBAN|H PoVRŠlN ZA
ŠPoRT lN
16-007 lNVEsTlclJE V

KNJ|ŽNEo

17-00í oBNoVA GoRENJSKE

4.000 €

cEsTE

,166.700

PRosTl Čĺsv osČlľlľ'lRxl_o

73
20.000 €

71'980 €

73
73

€

74

74
,I

17_002 PROMETNA URED|TEV OPPN NAKLO SEVER - ll. FAZA
17-003 IZGRADNJA lNFRASTRUKTURE V
17_004 MlRaN'l7_oo5

PosLoVNl

coNl

-kriŽišče166.485
€

14
74

50.200 €

lNVEsTlclJsKl TRANSFER 5.767 €

74

lNVESTlclJsKo VZDRŽEVANJE PoäRNlH BAZENoV 25.000 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

74

5.573.930 €

40 TEKoČ| oDHoDKl

2.190.663 €

400 Plače in drugi izdatk!zaposlenim

304.856 €

obrazloŽitev konta
V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila,
sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plaće za 11
zaposlenih v občinski upravi in funkcionarja - Župana. Načńovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za
leto 2016 temelji na navodilih Mĺnistrstva za finance, ki v letu 2015 ne predvideva rasti plač' Pri izračunu smo upoštevali
izplačano plačo za mesec september 2015. Pri načrtovanju regresa za letnidopust smo v izračunih upoštevali višino
izplačanega regresa za leto 2015 povečanega za 100 €' Kadrovski načrt uprave smo obdelali v PRlLoGl 5 in
posebnem delu proračuna (PRlLOGA 3) v proračunski postavkah 010004_Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila
za neprofesionalno opravljanje funkcij ter 060003-Plače delavcev občinske uprave.

40ĺ Prispevk| delodajalcev za socialno varnost

44.078 €

obrazloŽitev konta
Za pokrivanje obveznostidelodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

prispevek

za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in

premij

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za)avne usluŽbence v letu 2016 predvidevamo 41.055 € sredstev.
lzračun temelji na trenutni višini prispevkov ĺz pĺač- l. bruto in prispevkov na plače - ll' bruto.

402lzdatkiza blago in storitve

1.729,229ę

Sredstva, ki so v proračunu predvĺdena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so
namenjenĺ operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekateńh programskih nalog. Sem štejemo
izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve' za energijo, komunalne storitve in komunikacije,

za plačila prevoznih stroškov, za sluŽbena potovanja, za stroške tekočega vzdżevanja, za plačila najemnin in
zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter dľuge operativne odhodke za občinski svet, nadzorni odbor, Župana ter
občinsko upravo.

22.500ę

403 Plačila domačih obresti

obrazloŽitev konta
Načrtujemo sredstva za plačilo obresti v letu 2007 najetega kredĺta pľi Hypo Banki ter kreditov pri SlD banki iz let 2013

in2014.
409 Rezerve

90.000 €

obrazloŽitev konta
Načrtujemo oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki v spĘetem
proračunu niso bile predvidene oz, zaqe ni bilo predvidenih zadostnih sredstev alĺ pa jih ob spĘemanju proračuna še
nismo mogli predvidetiin so nujne zaizvĄanje dogovorjenih nalog.
V stalno proračunsko rezervo v letu 2017 bomo izločili 5.000 eur.
41

1.457.925ę

TEKoČl TRANSFER!

4í0 Subvencije

1,200 €

obrazloŽitev konta

V poračunu za leto 2017 predvidevamo razpis za štipendije za kmetijske
mesta.

in gozdarske programe ter

za nova delovna

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1'031'180 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k druŽinskim dohodkom ali nadomestilo za
posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz
druŽinskih pĘemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov

posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov uĘajo posamezni zakoni in podzakonski akti. obseg

sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen Življenjskih
potrebščin.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

133'238 €

obrazloŽitev konta

Ta podskupina javnoÍinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neproÍitnemu sektorju' Med neproÍitne
organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, .'.), kultuľne
organizacije in podobne ustanove, kiizvajajo programe v javnem interesu. Nevladnineprofitnisektor je pomemben del
civilne druŽbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost dżave. V to podskupino so uvrščenitudi transferi političnim
strankam. Največ sredstev namenjamo za podrocje kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru področja večino
sredstev namenjamo zaizvĄane programa športa, zaizvajanje kulturnih pĄektov, dejavnost kulturnih društev, zvez
in skladov, upravljanje in tekoče vzdźevanje športnih objektov, športne priľeditve ter preventivne projekte' Sledi
področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščitoin
reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, V okviru področja Socialnega
varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše, območno zdruŽenje
Rdečega kriŽa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov. Del sredstev namenjamo tudi za financiranje političnih
strank zastopanih v občinskem svetu'

413 Drugi tekoči domači transferi

292.307 ę

obrazloŽitev konta
Med druge tekoče domače transfere spadajo:

'
'
'

tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

_

plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov,

tekoči transferi občinam za soÍinanciranje skupnih programov,
transferijavnim zavodom (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev,

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago

'

in stońtve),

izplačila drugim izvajalcem javnih sluŽb, ki niso posredni proračunski porabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup ĺn gradnja osnovnih sredstev

1.863.045 €
1.863.045 €

obrazloŽitev konta

Med investicijskĺmi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo zgradb in prostorov, nakup pisarniškega pohištva,
računalniškeopreme ter druge opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za pripravo zemljišč,sredstva za
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdźevanje in obnove, za nakup zemljišč,nematerialnega

premoŽenja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo. Posamezni investicijski
odhodki so prikazani v tretjem delu proračuna, to je v NRP.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 lnvesticijskitransferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
obrazloŽitev konta

62.297 ę

ĺ7,500 €

V tem delu so zajetitransferov pravnim in Íizičnĺmosebam, ki niso proračunski uporabniki. Strošek zajema nakazilo
poŽarne takse za nakup opľeme pri Gasilski zvezi Naklo'

432 lnvesticijski transferi proračunskim uporabnikom

44.797 ę

obrazloŽitev konta
lnvesticijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam za investicije
oŠH. Puhar). Sredstva se nakazujejo v

in ĺnvesticijsko vzdżevanje (Vrtec Naklo, 0ŠNaklo, SSNR, MlK, MlRaN,
skladu s programom in skĺenjenimi pogodbami.

7 PRIHODKI

4.338.538 €

70 DAVČN|PRlHoDKt

3.636.685 €

700 Davki na dohodek in dobiček

2.648,938 €

obrazloŽitev konta

Med davki na dohodek ĺn dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za Íinanciranje primerne porabe.
Primeľna poraba predstavlja primeľen obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in predstavlja največji
deleŽ med občinskimi prihodki. Ministrstvo za finance mora na podlagi 14',15. in 'l6. člena Zto-1v zakonsko določenih
rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni podatki pa po spĘetem drŽavnem proračunu) obvestiti občĺneo
prihodkih občine za financiranje primerne poľabe in zneskih Íinančneizravnave. Skladno s predhodnimi podatki je v
letu 2017 predvidena povprečnina v višini 530 EUR.
703 Davki na premoženje

912.737 ę

obrazloŽitev konta
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiščaje ocenjeno glede na obračun iz leta 2016'
Prihodek občine predstavlja tudi davek na premičnine. To je davek na vodna plovila. Načrtovan je v enaki višini pretekle
realizacije.

Davek na dediščinein darila ter davek na promet nepremičnin je ocenjen. Ta dva davka se teŽko načrtujeta, ker je
teŽko predvideti kakšen bo promet, Davek na promet nepremičnin ĺn na ÍinančnopremoŽenje - prihodek je na
predviden v višini preteklega leta.
704 Domači davki na blago in storitve

75.010 €

Med davke na posebne storitve (konto 7044)je uvrščendavek na dobitke od iger na srečo, taksa za obremenjevanje
voda, turistična taksa, občinske takse, pristojbina za vzdżevanje gozdnih cest, druge občinske takse in okoljske
dajatve za onesnaŽevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Višino teh smo načńovali v primerjavi s preteklimi leti.
okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zbiana podlagi podatkov o količini
odpadnih voda iz občine. okoljska dajatev za odlaganje odpadkov se nakazuje na pod|agi podatka o količini zbranih
ĺn odloŽenih odpadkov. Višina prihodka okoljskih dajatev je ocenjena. okoljska taksa zaradĺ odvajanja odpadnih voda
se z leti zniŽĄe, s tem ko se bo povečevalo število priklopljenih gospodinjstev na novozgrajeno kanalizacĺjsko omreŽje.

7ĺ NEDAVČNIPRIHoDK|

586.042 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoŽenja

447'642ę

obrazloŽitev konta
Prihodke od udeleŽbe na dobičku nefinančnih druŽb ne načrtujemo, Glede na splošno situacijo dobička Gorenjske
banke ne načrtujemo.
Pri najemninah načrtujemo:

.
'
'
'
'
.
'

najemnino ĺz oddajanja poslovnih prostorov,
najemnino za stanovanja,
najemnino za Dom starejših občanov,
najemninozainfrastrukturneobjekte-Komunala,
najemnino za grobove,
najemnino za bivši vrtec RoŽle,

zakupnino za občinska zemljišča.

Načrtovan je prihodek od podeljenih koncesij za rudarske pravice ter koncesij za lovstvo in vodno pravico. odškodnina

zaĺabo občinskih zemljišč je ocenjena.
7í 1 Takse in pristojbine

5.000 €

obrazloŽitev konta
Upravne takse ĺn pristojbine (konto

71 'l'1)

so načrtovane na podlagi ocene realizacije preteklih let.

IO

712 Globe ĺn druge denarne kazni

8.000 €

obrazloŽitev konta
Prihodkiod glob in drugih denarnih kazni (konto 7120)vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške, druge kazniv
ĺnšpekcijskem postopku ter prihodke iz naslova nadomestĺla za degradacijo in uzurpacijo' Prihodki so ocenjeni glede
na realizacijo zadnjih let.

713 Prihodkiod prodaje blaga in storitev

1'750 €

obrazloŽitev konta
Načrtujemo prĺhodke od reklamnih oglasov.

714 Drugi nedavčni prihodkl

123.650 €

obrazloŽitev konta
Druginedavčniprihodki(konto 7141)zajemajo komunalne prispevke, druge nedavčne prihodke' Prikontu komunalnih
prispevkov smo vključĺlizneskeza predvidenih cca 10 novogradenj, cca 18.000 za plačilo komunalnega prispevka za
priklop na kanalizacijsko omreŽje v Zgornjih Dupljah in in cca 13.200 za Podbrezje'

Med druge nedavčne prihodke načrtujemo tudi prĺhodek, ki nam ga mesečno nakaŽe Zavod za pokojninsko

in

invalĺdsko zavarovanje, za druŽinskega pomočnika ter druge izredne prihodke, kijih ocenjujemo glede na pretekla leta.

72 KAPITALSKIPRIHODKI

25.000 €

722Prlhodki od prodaje zemljiščin neopredmetenih sľedstev

25.000 €

obrazloŽitev konta
Gre za nepremičnine, kijĺh Občina Naklo ne potrebuje, za večino zemljiščso zainteresirani lastnikĺ sosednjih zemljišč,
nekatera zemljiščapa se bodo prodajala na podlagijavnega zbiranja ponudb alijavne draŽbe'
Seznam nepremičnin je razviden iz pńloge - NAČRT RAZPoLAGANJA

NAKLO ZALTTO 2017,

Z NEPREMlČNlM PREMoŽENJEM oBclNE

74 TRANSFERNIPRIHODKI

90.811 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

90.811 €

0brazloŽitev konta
Transferni prihodki iz drugĺh javnofinančnih institucij predstavljajo pĘeta sredstva iz dźavnega proračuna in sicer:
- Finančna izravnava'1 2,91 3,00,
- Ministrstvo za obrambo_poŽarna taksa:7'500,00
_

sofinanciranje investicijpo 23. členu Zto:20.972,00

- subvencioniranje

tżne najemnine: 1.000,00

- Medobčinski inšpektorat in skupna sluŽba notranje revizije - predvidena sredstva za soĺlnanciranje skupnega organa

16.906,63

Sofinanciranje Fondacije za šport 29'500 po pńjavi na razpis'

B. RAČUN FINANČľĺlľ
TERJATEV !N NALoŽB

750 €

7 PRIHODKI

750 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH
750

PosoJIL

PĘeta vračila danih posojll

!N

PRoDAJA KAP|TALSK|H DELEŽEV

750 €
750 €

obrazloŽitev konta
Načrtovana sredstva predstavljajo vračila danih kredĺtov občanom za stanovanjsko gradnjo. ostalje samo še 1 kredit,

kĺga servisira Domplan Kranj.

c. RAČUN FlNANclRANJA
5 ZAD}LŽEVANJE

.234.676
€

234.676 ę

lt

55 oDPLAČ|LA DoLGA
550 odplačila domačega

dolga

234,676 €
234,676 €

obrazloŽitev konta
Planirana so sredstva za redno odplačilo najetih kreditov,

t2

II. POSEBNI DEL
1000 oBČlNsKl sVET
0í PoLmČNlslsTEM

29.804
€

28.804 €

opis področĺaproračunske porabe, poslanstva občine znotrai področia proračunske porabe
Področje zajema Íinanciranje političnih strank, izplačevanje sejnin udeleŽencem na sejah občinskega sveta in komisij,
ki delujejo v okviru občinskega sveta.
Dolqoroöni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je čim boljše izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani občinskega sveta in člani
komisij.

oznaka

in nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti občine

010'l Političnisistem

010ĺ Političnisistem

28.804 €

Opis glavneoa proorama
Področje zajema zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank in sejnine udeleŽencem na sejah občinskega
sveta in komĺsij, ki
delujejo v okviru občinskega sveta.
Dolooročni cilii olavneoa proorama
Dolgoročni cilj na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog občinskega
sveta in političnih strank delujočih v občinskem svetu'

Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih cĺlĺev

Ciljje izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.
Podproorami in ororačunski uporabniki znotrai olavneoa proorama
01 01
01

9001 Dejavnost občinskega sveta

019001 Dejavnost občinskega sveta

28.804 €

Oois podproqrama
Podprogram te programske klasiÍikacije predvideva stroške za pokrivanje dejavnosti občinskega sveta: stroški
svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroškisejobčinskega sveta, stroškiodborov in komisij, stroški
svetniških skupin, Íinanciranje političnih strank.

Zakonske in druqe pravne podlaoe
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski
ĺniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o
preprečevanju koľupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do
informacijjavnega značaja, Pravilnĺk o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
nadzornega odboľa, Zakon o medijih, Statut občine Naklo, Poslovnik oböinskega sveta občine Naklo, Zakon o
uravnoteŽenju javnih Íinanc'

Dolgoročni cilii podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciljev
Zagotoviti strokovne in materialne podlage, za doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja
občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje spĘetih smernic občinskega sveta'
Letni izvedbenicilii podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev
Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških skupin oziroma samih svetnikov'

0ĺ000íDelovanje občinskega sveta in odborov

18.000 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujemo sredstva za delovanje občinskega sveta. Nekaj sredstev je namenjenih za morebitno izvedbo ekskuzĺje
članov sveta oz' pokrivanje drugih stroškov. Načrtujemo izvedbo 7 sej občĺnskegasveta. Sejnine za odbore in komisĺje
pa smo ocenĺli na podlagi predhodnih let. Po 100. b členu Zakonao lokalnisamoupraviza opravljanje funkcije člana
delovnĺh teles za udeležbo na seji delovnega telesa članu pripada sejnina'
lzhodišča, na katerih temeliiio izračuni predlogov oravic porabe za del. ki se ne izvršuie oreko NRP
Stroški so ocenjeni glede na porabo v preteklih letih' Predvidevamo, da se bo občinski svet na svojih sejah sestal 7
krat.

l3

0ĺ0002 Financiľanje političnih strank

10.804 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o Íinanciranju političnih strank

načrtujemo sredstva za fĺnanciranje političnih strank. Politične
stranke pĘemajo na podlagi volilnega izida volitev 2014 polletne dotacije za njihovo delovanje.

lzhodišča, na katerih temeliiio izračuni oredlooov pravic oorabe za del. ki se ne izvršuĺe preko NRP

Glede na rezultate volitev leta 2014 je predvideno financiranje političnih strank v naslednjivišini:

.st
757,1',|

04 SKUPNE ADMIN|STRATIVNE SLUŽBE lN SPLoŠNE JAVNE sToRlTVE

1.000 €

Opis področia proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področia proračunske porabe
Skupne administrativne sluŽbe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso u zuezi z določeno funkcijo, ki
jih običajno opravljajo na različnĺhravneh oblasti.
Dolooročni cĺlii področja proračunske oorabe
Zagotovitev mateńalnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj.

oznaka in nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti občine
0401 Kadrovska uprava

0401 Kadrovska uprava

1.000 €

Oois qlavneqa programa
Kadrovska uprava vključuje sredstva' ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Dolqoročni cilii olavneoa prooľama
Dolgoročni ciljje spodbujanje delovanja posameznikov in organizacijza prepoznavnost občĺne.
Glavnĺ letni izvedbeni cĺlii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlĺenih ciliev

Uspešno izveden razpis za podelitev priznanj.
Podproorami in proračunskĺuporabniki znotrai olavnega proorama
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

040í900ĺVodenje kadrovskih zadev

1.000 €

Opis podproorama
NajzasluŽnejšim občanom, kĺso bistveno prispevali k napredku ĺn ugledu Občine Naklo se podeljujejo priznanja'
Zakonske in druge pravne podlaqe

odlok o priznanjih občine Naklo.
Dolqoročni cĺlii podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciliev
Spremljanje aktivnosti in rezultatov, kijih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo naĺazvĄ in večjo prepoznavnost
Občine Naklo.
Letni ĺzvedbeni cilii oodprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganie zastavljenih ciljev
Komisija zapriznanja, kije pristojna zazbianje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji

občĺnskegasveta, objavi razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj občine.

l4

04000ĺ Občinske nagrade

1.000 €

obrazlożitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Nagrajevanje najzasluŽnejših občanov. Sredstva so načrtovana na podlagiporabe preteklih let' Komisija zapriznanja
v skladu s Pravilnĺkom o priznanjih objavila razpiszazbiranje predlogov za občinske nagrade.

občine Naklo bo

lzhodišča,na katerih temeliiio izračuni predloqov pravic porabe za del. ki se ne izvršuie preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo ocenili višino potrebnih sredstev glede na porabo za ta namen v preteklih letih.

2OOO NADZORNI ODBOR

3.300

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

€

3.300 €

opĺs področja proračunske porabe. poslanstva občine znotrai področia proračunske porabe
Ekonomska in fiskalna administracija pokriva področje nadzora nad Íinančnimi tokovi občine Naklo.
Dolqoročni cilii področja proračunske oorabe

opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoŽenjem občine'
0202 Fiskalni nadzor
0203 Fiskalni nadzor

3.300 €

Opis glavnega oroqrama
ZajeÍoje delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolooročni cilji qlavneqa proorama

Dolgoročniciljdelovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalĺtetno nadziranje pravilnosti razpolaganja s premoŽenjem
občine, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad gospodaľnim ravnanjem s premoŽenjem občine
z namenskimi sredstvi občine z namenom izboljšanja poslovanja občine.
Glavni letni izvedbeni cĺlii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev
Nadzorni odbor poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah'
Cilj: odpraviti morebĺtne nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju.

Merilo: Priporočila in predlog N0.
Podorogľamĺ ĺn ororačunskĺuporabniki znotrai qlavneqa proorama
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

0203900í Dejavnost nadzornega odbora

3.300 €

Opis podproqrama
Dejavnost nadzornega odbora zajema nadomestila za nepoklĺcno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora. Nadzorniodbor izvaja nadzor nad de|om Občinske uprave in Sveta
občine Naklo, ter zakonitostjo porabe proračunskih sredstev pri drugih pĘemnikih sredstev občĺnskega proračuna.
Zakonske in druge pravne podlaoe
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Naklo, Poslovnik Nadzornega odbora občine
Naklo, Pravilnik o plačah in delih plač funkcĺonarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
Dolooročni cilii podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev

osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoloŽljivem času nepoklicnega organa občine

čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k
učĺnkovitemu,preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini'
Letni ĺzvedbeni cilji podpľoqrama ĺn kazalci, s katerimi se bo meľilo doseoanie zastavlienih ciliev

Enaki kot dolgoročni'

02000ĺ Dejavnost nadzornega odbora

'

3.300 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunskĺpostavkiso namenjena za delovanje nadzornega odbora: plačĺločlanom No za udeleŽbo na
sejah, plačĺločlanom N0 za opravljene nadzore, plačilo predsednĺku N0 za poročanje na sejah občinskega sveta,
plačilo seminarjev za člane No. Višina sredstev je le ocenjena _ N0 še ni izdelal Programa dela za leto 2017 _ 5 sej

No, 6 zelo zahtevnih nadzorov, 4 zahtevni nadzori, 3 poročanja na seji.

l5

lzhodišča, na katerĺh temeliiio izračuni oredloqov oravic porabe za del, ki se ne izvršuie oreko NRP

Višina sredstev je ocenjena, No Šeni spĘel Programa dela N0 zalelo 2017

.

3ooo ŽUPAN lN PoDŽUPAN
01

100.156 €

PoLlTlČNlslsTEM

87.720 €

opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotrai področia proračunske porabe
Področje Političnega sistema zĄema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V pńmeru občine so to občinski
svet, Župan in podŽupani'
Dolooročnĺcilii področia proračunske porabe
Kakovostno izvajanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote'

oznaka in naziviolavnĺh proqramov v pristojnosti občine
0'l01 Političnisistem

010ĺ Politlčnisistem

87.720 ę

Opis olavnega oroorama
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za nemoteno opravljanje nalog íunkc'ljŽupana in podŽupanov,

jih nalagajo zakoni in ostali akti.

ki

omogočiti čim boljšo kakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in občanov ter kontinuiran razvoj občine kot
celote.
Dolooročni cilji qlavneqa proqrama

omogočiti čim boljšo kakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in občanov ter kontĺnuiran razvoj občine kot
celote.

Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev
Aktivno zagotavljanje pomočiŽupanu in podŽupanom pri izvajanju njihovih nalog vodenja in zastopanja občĺnetako
znotraj meja občine kot tudi navzven.

0í019003 Dejavnost župana in podŽupanov

87.720 ę

Opis podproqrama
Żupanv okviru danĺh pooblastil gospodari s premoŽenjem občine Naklo, skrbi zaizua1anp in uresničevanje sprejetih
aktov, odloča o upravnih zadevah oz.izvaja naloge in pooblastila v skladu z veljavnimi predpisi' Dejavnost vključuje:
plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki
reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne oodlaoe
Ustava Repubĺike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski
iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o Íinanciranju političnih strank, Zakon o dostopu do
informacĺjjavnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih usluŽbencih, Zakon o

sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o medijih, Statut občine Naklo, Poslovnik občĺnskegasveta občine Naklo,
odlok o organizacijĺ ĺn delovnem področju občinske uprave Občine Naklo, odlok o priznanjih občine Naklo, Pravilnik
o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, vsakoletni Zakon
o izvrševanju proračuna, Zakon za uravnoteŽenje javnih íinanc
Dolgoľočnicilii podproqrama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlienih ciljev
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo Župana ĺn podŽupanov.
Letni izvedbeni cilji podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciliev
Letna ciljje uspešno izvajanje nalog Župana in njegove podpore s strani podŽupanov.
010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje
obrazloŽĺtev dejavnosti v okviru proračunske postavke

funkclje

69.220 €

Za leto 2017 je se za strošek plače in drugih izplačĺlŽupana pľedvideva znesek v višini 50.1 20 €. Kot osnova zaizračun

je upoštevana izplačana plača v mesecu septembru 2016' Pri izračunu plače so bile upoštevane določbe Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, Zakona za uravnoteŽenje javnih financ' Plačni razred zaŹupana se določi na podlagi
števila občanov. V naši občini se plača Župana uvrščav 51 plačni razred v višini 3.129,66 eur bruto. Načrtovano je
izplačilo regresa za letni dopust v višini leta 2016' prehrana je načńovana po zadnji višini.

ló

Nagrade za tri podŽupane načrtujemo v višini 19'100 €' Upoštevana je neto plačazaenega podŽupana

V

višini 350,00

eur.

lzhodiŠča.na katerih temeliiio izračuni predloqov pravic porabe za del, ki se ne izvršuie preko NRP
lzhodiŠčaso na osnovi veljavne zakonodaje in aktualnem številu podŽupanov.
010005 Materialni stroški za funkcionarje

í3.500 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za potľebe delovanja izvĄanjaÍunkcije Župana in podŽupanov občĺneNaklo. Poleg stroškov

za pokrivanje raznih spĘemov gostov in drugih (reprezentanca) načrtujemo še plačilo stroškov povračila potnĺh
stroškov za Župana in stroške izobraŽevanja. Med materialnimi sľoški za íunkcionarje načrtujemo plačilo stroškov
mobilne teleÍonije zaŽupana in podŽupane in obdobnizdravniški pregled zažupana.
lzhodišča, na katerih temeljiio ĺzračunĺpredlooov pravic porabe za del, ki se ne izvršuĺepreko NRP
Višina sredstev je ocenjena na podlagirealizacije preteklega leta,
010006 odnosi z

javnostmi

5.000 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske oostavke

s sklenjenimi pogodbami za sodelovanje z informativnĺmi mediji.
lzhodišča, na katerih temeliiio izračuni oredlooov pravic oorabe za del. ki se ne izvršuie preko NRP
Postavko smo načrtovali v skladu

Sredstva so načrtovana glede na realizacĺjo v preteklih letih.
04 SKUPNE ADM|NlsTRATlVNE SLUŽBE lN SPLoŠNEJAVNE sToRlTVE

12.436 ę

opis področia proračunske porabe. ooslanstva občine znotrai oodročia proračunske porabe
Skupne administrativne sluŽbe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zuezi z določeno funkcijo, ki
jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.
Dolooročni cilii področia proračunske porabe
Gospodarno ravnanje s premoŽenjem občine.
oznaka in nazĺvi qlavnih prooramov v pristoinosti občine
0403 Druge skupne administrativne sluŽbe

0403 Druge skupne administrativne službe

12,436ę

Opis olavnega orograma
Pod prog ram vklj učuje izved bo

d

rugih dogod kov.

Dolooročni cilii qlavneoa proqrama
Prepoznavnost Župana znotraj in zunaj občine'
Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci. s katerimĺ se bo merilo doseoanje zastavlienih ciliev
Protokolarno sodelovanje z zasluŽnimi društvi in posamezniki.
Podoroorami in proračunski uporabniki znohai qlavnega proqrama
04039002 lzvedba protokolarnih dogodkov
04039002 lzvedba prďokolarn!h dogodkov

12'436€

Opis oodproqrama
lzvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva Župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev,
stroškov praznovanja občinskega in dżavnih praznikov. Posebna pozornost je namenjena tudi staĘšim občanom,

vrhunskĺm doseŽkom občanov in otrokom od pruega do sedmega leta starosti.
Zakonske ĺn druqśloravne podlaqe

odlok o proračunu občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi
Dolooročni cilji podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev
Cilj je ohranjanje spominskih oz. hadicionalnih prireditev, obeleŽevanje obletnic javnega zavoda, društev in drugĺh
neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi zadovoljstvo starejšĺh oböanov
in predšolskih otrok ter povezovanje krajev v občini, občanom pa na prijazen način omogočiti sproščeno dogajanje na

prireditvah

znotĘ posameznega kĘa.

l'1

Letni izvedbenĺcilii podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev

občina Naklo tradĺcionalno organizira proslavo ob Materinskem dnevu' ob občinskem prazniku ĺn drugih pomembnih
dogodkih. Konec leta se organizira prihod Mik|avŽa za naše najmlajše. Ciljje uspešnarealizacijaomenjenih dogodkov.
040007 Protokol in pokroviteljstva

12.436ę

obraz|oŽitev dejavnosti v okviru proračunske oostavke

Stroški protokola se nanašajo na stroške Župana in občinskega sveta ob pomembnih dogodkĺh v občini, uradnih
obiskih, prireditvah ĺn podobno. Všteti so tudi drugi materialni stroški za darila in organizacijo prireditev, najem
pľostorov in stroškov vezanih na protokolarne dogodke.

lzhodišča, na katerih temeliiio izračuni oredloqov pravic porabe za del, ki se ne izvršuie preko NRP

Poleg stroŠkov na lanskoletnem nivoju se je za lelo2017 zagotovilo 3000 Eur za pokroviteljstvo na pĄektu Mepi, ki

gaizuąaoŠľĺalĺto'

4000 oBČlNsKA UPRAVA

5.440.670 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

70.670 €

opĺs oodročia proračunske porabe, poslanstva občine znotrai področia proračunske porabe
Na tem področju se zagotavljajo sredstva potrebna za pripravo strategĺje razvĄaobčine ter za vodenje finančnih zadev.

Dolooročni cilji področia proračunske porabe

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna'

oznaka

in nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti občine

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

70.000 €

Opis qlavneoa proorama
Predmetnĺ pod prog ram zajema pľipravo podlag za makroekonomsko planiranje.
Dolooročni cilii olavneoa proqrama
Priprava strategije razvoja občine.
Glavni letni izvedbenicilii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciliev
Pričeti s postopkom priprave strategije.
Podproqrami in proračunski uporabniki znotrai olavneqa proqrama
020'l9001 Podlage ekonomske in razvojne polĺtike
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

70.000 €

Opis podproorama
Pod

p

rog ra

m zajema

pľi pravo

strateg ije ĺazuĄa obči ne.

Dolooročni cilji podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev
Priprava strategije razvoja občĺne.
Letni izvedbenicĺlii podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastav|jenih ciljev

Pričetis postopkom priprave strategije razvoja občĺnein celostne prometne strategije občine.
020003 Strategija razvoia občine

Naklo

70.000 €

ObrazloŽitev deiavnostĺ v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je predvideno pričeti s postopkom priprave strategije razvoja občine in celostne prometne strategije.
lzhodišča. na katerih temeliijo izračuni predlooov pravic porabe za del. ki se ne izvršuie oreko NRP
Potrebna sredstva so ocenjena.
0202

UĘanje na področju fiskalne politike

670 €

Opis olavnega proqrama

Glavniprogram zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa.
Dolooročni cĺlii qlavneqa proorama
Zagotavljanje sredstev za dolgoročno nemoteno poslovanja plačilnega prometa občine.

l8

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev
V okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna.
Podprogrami ĺn ororačunski uporabniki znotrai qlavneqa proorama
02029001 Urąanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne

politike

670 €

Opis oodoroorama
Podprogram predvideva naslednje stroške: strošek plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila, provizija

Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (okoljskih taks'..), vračilaÍinančneizravnave, komunalnega
prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljiščaipd., v primeru, da gre zaizplačilaiz proračuna.
Zakonske in druge oravne podlaoe

Zakonske podlage predstavljajo predvsem Zakon o javnih Íinancah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem
prometu ter na njihovi podlagi

spĘeti predpisi'

Dolooročni cilji podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev
Dolgoročno se načrtuje stroške plačilnega prometa, plačilo provizije Upravi RS za javna plačila, provizija Banke
Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.
Letni izvedbeni cilii podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev

Čim niŽji stroški poslovanja'
020002 Stroški plačilnega

prometa

670 €

obrazložitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujemo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi republike Slovenije za javnaplačila ter banki Nova
KBM za provizijo pri polaganju gotovine (upravne in komunalne takse).
lzhodišča. na katerih temeljiio izračuni predloqov pravic oorabe za del, ki se ne izvršuie preko NRP
Podlaga za naČrtovanje so nastalistroškiv letu 2016.
03 ZUNANJA

PoLlTlKA !N MEDNARoDNA P0M0Č

10.000 €

opĺs področja pľoračunske porabe, poslanstva občine znotrai področia proračunske porabe
Področje porabe zajema prepoznavnost občine zunaj njenih meja.
Do|ooročni cilji področia proračunske porabe
Sodelovanje na mednarodnem nivoju.
0302 Mednarodno sodeĺovanje in udeleŽba
0302 Mednarodno sodelovanje in udeleŽba

10.000 €

Opis qlavneoa proqrama
Glavni program zajema aktivnosti v zveziz mednarodnim sodelovanjem občĺne'
Dolgoročni cilii qlavneqa oroqrama
Prepoznavnost občine zunaj njenih meja.
Glavni letni izvedbeni cĺlii in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganĺe zastavlienih ciliev
Sodelovanje na mednarodnem nivoju.
Podproorami in proračunski uoorabniki znotraj qlavneqa proorama
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
03029002 Mednarodno sodelovanje občin

ĺ0.000 €

Opis podproorama

občina Naklo vzdrŽuje uveljavljene stike s pobratenim mestom Naklo na Poljskem, načńuje pa
sodelovanje na področju organizacije prireditev tako na mednarodnem kot tudi medobčinskem nivoju.
Zakonske in druoe oravne podlaoe

se tudi novo

Zakon o lokalni samoupravi

l9

Dolgoročni cilii oodproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciljev
Ciljje ohranjanje prijateljskih stikov na kulturnem, športnem, vzgojnem področju ter širiti prepoznavnost občine in njenih
občanov.
Letni izvedbeni cilji podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev

V letu 2017 je predviden obisk pobratenega mesta na Poljskem. Podroben program še ni izdelan.
030001 Mednarodno

sodelovanje

10.000 €

ObrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za obisk pobratenega mesta na Poljskem, glede na njihovo vabilo iz leta 2016.
lzhodišča. na katerĺh temeljijo izračuni predlooov pravic porabe za del. ki se ne izvršuie preko NRP
lzhodiščeje v ocenĺ predvidenih stroškov.
04 SKUPNE ADM|NISTRAT|VNE SLUŽBE lN sPLoŠNE JAVNE SToRITVE

856.708 €

oois področia proračunske porabe. poslanstva občine znotrai področia ororačunske porabe
Skupne admĺnistrativne sluŽbe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki
jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.
Dolqoročni cilii področia proračunske oorabe
Občanom pńjazna občina'

oznaka in nazivi qlavnih prooramov v pristoinostĺobčine
0403 Druge skupne administrativne službe
0403 Dľuge skupne administrativne sluŽbe

856.708 €

Opis qlavneoa proqrama
Program zajema dejavnosti protokolarnih dogodkov in razpolaganja s stvarnim premoŽenjem občine.
Dolooročni cilji qlavnega orograma
Zagotavljanje dogodkov za popestritev dogajanja v občinĺ'
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciljev
lzvedba planiranih občinskih priredĺtev.
Podoroorami in proračunski uporabniki znotraj glavneqa proqrama
04039002 lzvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoŽenjem
04039002 lzvedba protokolarnih dogodkov

34.364 €

Opis podproqrama

lzvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev,
stroškov praznovanja občinskega in dżavnih praznikov. Posebna pozornost je namenjena tudi starejšim občanom in
otrokom od prvega do sedmega leta starosti.

Zakonske in druge oravne podlaoe

odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi
Dolqoročni cilii podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ciljje ohranjanje spominskih oz' tradicionalnih prireditev, obeleŽevanje obletnic društev in neproÍitnih organizac'lj ter
ohranjanje tradicij NoV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi zadovoljstvo staĘših občanov in predšolskih otrok ter
povezovanje krajev v občini, občanom pa na prijazen način omogočiti sproščenodogajanje na prireditvah znotĘ
posameznega kraja.
Letni izvedbenĺ cilii podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlienih ciljev

občina Naklo organizira proslavo ob Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih.
Konec leta se organizira prihod MiklavŽazanaše najmlajše.
040002 Občinske

prireditve

23.439 €

ObrazloŽitev deiavnosti v okvĺru proračunske postavke

Občina Naklo organizira proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, materinskem dnevu, ob občinskem prazniku,
izvedbo boŽično_novoletnega koncerta in drugih pomembnih dogodkov. 0b materinskem dnevu še posebej
izpostavljamo mateľe otrok, ki so bili Ąeni v preteklem letu. ob tej priliki izplačujemo nagrado za novorojenca.

