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občine morajo pri pripravi proračunov upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Predpisi za sestavo
proračunov občin so enotni' Ministrstvo za finance nam v pomoč pri pripravi enotno oblikovanih proračunov, Že od leta
pĘeli 12.10.2017,ki pa ne vsebuje
bistvenih sprememb. Priročnik vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz
Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017-2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj. Povzetek
makroekonomskih okvirov je prikazan v spodnji tabeli.

2001, pripravlja proračunski priročnik. Proračunski priročnik za leto 2018 smo

Globalni makroekonomski okviľi razvoja Slovenije
Jesenska napoved UMAR za leto 2018 (september 2017)

BRUTO DOMACI PROIZVOD
Realna rast BDP (v

%)

PLAČE
Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR)
Letna nominalna rast povprečne plače (v %)

Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega

CENE
Letna stopnja inílacije (dec/dec predhodnega leta)

101,9

Povprečna letna rast cen (l.-Xll' tekočega leta / l.-Xll. preteklega leta)

101,6

TECAJ
Povprečni letni tečaj EUR/USD

1.178

Pri pripravi proračuna za leto 2018, smo, kjer je to bilo moŽno, upoštevali letno stopnjo inflacije. ob pripravi občinskih
proračunov je potrebno upoštevati' da se je gospodarska in s tem tudi javnoÍinančna situacija v zadnjih letih bistveno
spremenila. Proračunski uporabniki moramo pri načrtovanju fĺnančnih načńov slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem

fĺnančnemokviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter prioritete.

Ministrstvo za Íinance 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 spĘetju dľŽavnega proračuna pa končne zneske o prihodkih
občine za Íinanciranje primerne porabe in zneske finančne izravnave.
Ministrstvo za finance je podatke posredovalo 12.10.2017

'

kar je vključeno v proračun.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za Íinanciranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za íinance
ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolŽĺne lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine' deleŽa
prebivalcev, mlajših od '15 let in deleŽa prebivalcev, staĘših od 65 let v občini, Števila prebivalcev občine in povprečnine.
Za izraćun prihodkov občine za Íinanciranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg

)

sredstev Za fĺnanciranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovĺtev prihodkov iz dohodnine za fĺnanciranje primerne
porabe.

Pri izračunu za leto 201B je upoŠtevana povprečnina v višini 551 evrov, kije predlagana v predlogu zakona, ki ureja
izvrševanje proračuna zaleti2018 in 2019'Hkrati je upoŠtevano, da občinam, pri kaierih prĺnoołibd donodnine iz 3'
odstavka 6' člena ZFo,izrač,unani na pod|agi 14. člena ZFo, presegajo primeľno porabo, tiprihodkiv letu 2018 pripadajo

do višine 85% razlike med primerno porabo in prihodkiod dohodnine.

Predvideni prihodki in odhodki proračuna 2018 so naslednji:
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Skupaj prihodki

Glavne premembe od osnutka proračuna:

_
_
-

dodano 10.000,00 EUR za investicijskitransferza pGD Naklo,
povišane postavke dotacijdruštvom za kulturo, špoń in turizem za5o/o,

bivalna enota za staĘše, oblikovana po konceptu 4. generacije - bĺvalna skupnost - uskladitev podatkov z DllP
na prihodkovni in odhodkovni strani,
investicijsko vzdrŽevanje VN0N - sprememba dinamike financiranja,
komunalna infrastruktura cona Merkur- delitev na 2 NRp-ja,
investicije Vrtec RoŽle - Waldorfska šola- dodano 20.000,00 EUR,
novelacija ocene realizacije projektov glede na dejansko izvedbo in uskladitev s planom 2a2018,

PoVZETEK PREDLAGANEGA PRoRAČUNAzA LETo 2o18

Predlog proračuna predvideva prihodke v višini 4.951.237,00 € ter celotne odhodke v viŠini6.B43.376'39 €. Glede na
predvĺdeno realizacijo proračuna za leto 2017 ocenjujemo, da bo konec leta predvideni preseŽek iz preteklih let v viŠini
cca 1 .900.000 EUR. PreseŽek se prenese v proracun leta 2018.

Po obravnavi predloga PRoRAČUNA 0BČlNE NAKLo zA LETo 2018 predlagam Občinskemu svetu Občine Naklo,
da sprejme naslednje SKLEPE:

1'

2,
3.
4,

Sprejme se predlog Odloka o proračunu občine Naklo za leto 2018 z obrazloŽitvami,
Sprejme se pľedlog načrta razvojnih programov za obdobje 2018-2022,
Sprejme se predlog programa razpolaganja z nepremičnim premoŽenjem občine za leto 2018,
Sprejme se predlog programa pridobivanja nepremičnega premoŽenja občine za leto 2018'

PRILOGE:
1

'

2.

odlok o proračunu občine Naklo za leto 2018
Priloge za leto 2018:

.
o
.
o
.
o
r

Splošni del proračuna
Posebni del proračuna-prihodki
Posebni del proračuna-odhodki
Načrt razvojnih programov 2018-2020
Kadrovski načrt za leto 2018
Načrt pridobĺvanja stvarnega premoŽenja občine za leto 2018
Načrt razpolaganja s stvarnim premoŽenjem občine za leto 2018

Pripravile:
Mateja Kosmač Jarc
Bojana Umnik

Jana Mihelič
Dragica Roblek
Mojca Šmid

Manca Miko
Monika Šolar
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07-010 KANALIZACIJA-METEoRNE VoDE 5'000 €.........
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08_004
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€.........
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12-007 lNVEsTlclJsKo VLAGANJE oŠPoDBREZJE3.o52 €
12-008 KoMUNALNl oBJEKTI lN oPREMA 20.000 €...........'.'.'..
12-009lNVEsTlclJsKo VZD.VNo NAKLo 335.000 €...................
12-011 SSNR-ĺnvesticijski transfer229 €.'.'.....'
13-008 ML|N oKRoGLo 5.000 €.........
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..'......'.. ...........78
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...... ....78
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15-003 PRoMETNA URED|TEV
16-002 IZDELAVA

PoDTABoR - BRlToF 532.843

oPPN NAKLO SEVER_ ll. FAZA-pločnik29.181 €...........................'...'.......'78
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'16-007lNVESTlclJE V KNJlŽNlco 22.000 €..'...'.'.....'...
17-001oBNoVA GoRENJSKE CESTE339.852 €..............
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l. sPLoŠNlDEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOCI ODHODKI

-1 .7 41 .37

2

ę.

6.690.609 €
1.528.639 €

400 Plače in drugi izdatkizaposlenim

325.687 €

obrazloŽitev konta

V okviru sredstev za plaČe načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in

nadomestĺla, sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim' Konto za1ema
celotne plače za '13 zaposlenih v občinski upravi in funkcionarja - Župana. Načrtovanje sredstev za plače
in druge izdatke zaposlenim za leto 2018 temelji na navodilih Ministrstva za finance. Pri izračunu smo
upoŠtevali izplačano plačo za mesec september 2017 z upoŠtevanjem odprave plaČnih anomalij, ki se bodo
zaćele obračunavati pri decembrski plači izplačani V mesecu januarju prihodnjega leta. Pri načrtovanju
regresa za letni dopust smo V izračunĺhupoštevali viŠino izplačanega regresa za leto 2017. Kadrovski naÖrt
uprave je obdelan v PRlLoGl in posebnem delu proračuna (PRlLoGA 3) v proračunski postavkah 010004Plače poklicnih funkcĺonarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij ter 060003-PlaČe
delavcev obČinske uprave.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.371€

obrazloŽitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevekza zaposlovanje, prispevek za starševsko
varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluŽbence v letu 201B
predvidevamo 48.371€
na plače - ll. bruto.

sredstev. lzračun temelji na trenutni viŠini prispevkov iz plač - l. bruto in prispevkov

402lzdatki za blago in stoľitve

1.042.581 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo
izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju obČinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih
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 vzdrŽevanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge
operativne odhodke za občinski svet, nadzorni odbor, Župana ter občinsko upravo'
403 Plačila domačih obresti

22.ooo €

obrazloŽitev konta
Načrtujemo sredstva za plaČilo obresti kreditov pri SlD banki iz let 2013 in 2014
409 Rezerve

90.000 €

obrazloŽĺtev konta
Načrtujemo oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki v
sprejetem proraČunu niso bile predvidene oz' zanje ni bĺlo predvidenih zadostnih sredstev alĺ pa jih ob
sprejemanju proračuna še nismo mogli predvideti in so nujne zaizvď1anje dogovorjenih nalog.

V stalno proračunsko rezervo v letu 201B bomo izločili 5.000 eur.
4,I

TEKOCITRANSFERI

1.510.045 €

4í0 Subvencije

2.000 €

obrazloŽitev konta

V poračunu za leto 201B predvidevamo razpis za Štipendijeza kmetijske in gozdarske programe.

4í1 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.041.989 €

obrazloŽitev konta
Transferi posameznikom ĺn 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 prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje
socĺalne varnosti ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov ure1ajo
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

160.482ę

obrazloŽitev konta

Ta podskupina javnofinanČnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med

neprofitne organizacije sodĺjo dobrodelne organizacije, druŠtva(kulturna, Športna, humanitarna, invalidska,
...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni
sektor je pomemben del cĺvilne druŽbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost drŽave. V to podskupĺno
so uvrŠčenitudi transferi političnim strankam' Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in

nevladnih organizacij. V okvĺru področja večino sredstev namenjamo za izvajane programa športa, za
izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih druŠtev, zvezin skladov' upravljanje in tekoče vzdrŽevanje
Športnihobjektov, Športne prireditve ter preventivne projekte. Sledi področje obrambe in ukrepov ob
izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sĺstema za zaščitoin reŠevanjein pomoÖ ter
delovanja gasilske zveze ĺn prostovoljnih gasĺlskih druŠtev. V okviru področja Socialnega varstva
predvidevamo transfere neprofitnim organĺzacijam in ustanovam za delovanje Varne hĺše,območno
zdruŽenje Rdečega kriŽa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov. Del sredstev namenjamo tudi
za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

4í3 Drugitekoči domači transferi

305.574 €

obrazloŽitev konta
Med druge tekoče domače transfere spadajo:
' tekočitransferiv sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov,
' tekoči transferi občinam za sofinanciranje skupnih programov,

transferi javnim zavodom (za izplaČilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke
delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskegazavarovanja ter izdatke za blago in storitve),

' izplačila drugim izvajalcem javnih sluŽb, ki niso posredni proračunski porabniki.
42 INVESTICIJSKI ODHODKT
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.600.548 €
3.600.54B €

obrazloŽitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo zgradb in prostorov, nakup pisarniŠkega
pohištva, računalniŠkeopreme ter druge opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za pripravo zemljiśe,
sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrŽevanje in obnove, za nakup
zemljiŠČ,nematerialnega premoŽenja ter Študije o izvedljivosti projektov, investĺcijski nadzor, projektno
dokumentacijo. Posamezni investicijskiodhodkiso prikazaniv tretjem delu proračuna, to je v NRP.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

51.376 €

431 lnvesticijskitransferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upoľabniki 17.5oo €
obrazloŽitev konta
V tem delu so zajeti transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. StroŠekzajema
nakazilo poŽarne takse za nakup opreme prĺ Gasilskizvezi Naklo.
432 lnvesticijski transferi proračunskim uporabnikom

33.876 €

obrazloŽitev konta
lnvesticijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam

za investicije in investicijsko vzdrŽevanje (Vrtec Naklo, oŠruarlo, SSNR, MlK, MlRaN, oŠH. Puhar).
Sredstva se nakazujejo v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami.

7 PRIHODKI

4.949.237 ę
3.910.225 €

70 DAVCNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

2.830.658 €

obrazlożitev konta
Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za Íinanciranje primerne
porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog
in predstavlja največjideleŽ med obČinskimi prihodki. Ministrstvo za finance mora na podlagi 14.,15. in '16.
člena ZFo-1 v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, konČni podatki pa po sprejetem
drŽavnem proračunu) obvestiti občine o prihodkih občine za fĺnanciranje primerne porabe in zneskih
finančne izravnave. Skladno s predhodnimi podatkije v letu 201B predvidena povprečnina v višini 551 EUR.
703 Davki na

premoŹenje

1.008.057 €

obrazloŽitev konta
Nadomestĺlo za uporabo stavbnega zemljiŠČaje ocenjeno glede na obračun iz leta 2017

.

Prihodek občine predstavlja tudi davek na premiČnine. To je davek na vodna plovila. Načrtovan je v enaki
viŠinipretekle 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 in na finančno premoŽenje pr|hodek je na predviden v viŠinipreteklega leta.
704 Domačidavki na blago in storitve

71.510 €

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 vzdrŽevanje gozdnih cest, druge
občinske takse in okoljske dajatve za onesnaŽevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov' ViŠinoteh smo
načrtovaliv prĺmerjavi s preteklĺmi letĺ. okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda se zbira na podlagĺ podatkov o količini odpadnih voda iz občine. okoljska dajatev za odlaganje
odpadkov se nakazuje na podlagi podatka o količĺnizbranih in odloŽenih odpadkov. ViŠĺnaprihodka
okoljskih dajatev je ocenjena. okoljska taksa zaradi odvajanja odpadnih voda se z leti zniŽuje, s tem ko se
bo povečevalo Številopriklopljenih gospodinjstev na novozgrajeno kanalizacijsko omreŽje.
71 NEDAVCNI PRTHODKI
7't0 UdeleŽba na dobičku in dohodki od premożenja

633.984 €
502'914 ę

obrazloŽitev konta
Prihodke od udeleŽbe na dobičku nefinantnih druŽb ne načrtujemo.
Pri najemninah načrtujemo:
najemnino iz 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 koncesijza rudarske pravice ter koncesij za lovstvo in vodno pravico.
odŠkodnina za rabo občinskih zemljiŠčje ocenjena.

7ííTakse

in pristojbine

4.500 €

obrazloŽitev konta
Upravne takse in pristojbine (konto 7111) so naČrtovane na podlagi ocene realizacije preteklih

let.

712 Globe in druge denarne kazni

21.500 €

obrazloŽitev konta
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrŠke,
druge kazni v inŠpekcijskem postopku ter prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.
Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo zadnjih let.
l0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.750 €

obrazloŽitev konta
NaČrtujemo prihodke od reklamnih oglasov.

714 Drugi nedavčni prihodki

102320 €

obrazloŽitev konta
Drugi nedavČni prihodki (konto 7141) zajemajo komunalne prispevke, druge nedavčne prihodke. Pri kontu
komunalnih prispevkov smo vkljuČili zneske za predvidenih cca 14 novogradenj in cca 18.000 za plačilo
komunalnega prispevka za priklop na kana|izacijsko omreŽje v Zgornjih Dupljah.
Med druge nedavČne prihodke načrtujemo tudi prihodek, ki nam ga mesečno nakaŽe Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, za druŽinskega pomočnika ter druge izredne prihodke, kijih ocenjujemo glede
na pretekla leta.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

5.000 €

722 Prihodki od prodaje zemljiščin neopredmetenih sredstev

5.000 €

obrazloŽitev konta

Gre za nepremičnine' ki jĺh obČina Naklo ne potrebuje' za večino zemljišČ so zainteresirani lastniki
sosednjih zemljiŠč,nekatera zemljišča pa se bodo prodajala na podlagijavnega zbianja ponudb alijavne
draŽbe.

Seznam- nepremičnĺnje razviden iz priloge
PREMoŽENJEM oBllNE NAKLo ZA LETo 2o1B.

-

NAČRT RAZPoLAGANJA

74 TRANSFERNI PRIHODKI

z

NEPREM|ČNIM
400.028 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

400.028 €

obrazloŽitev konta
Transferni prihodki iz drugih javnofĺnančnihinstitucij predstavljajo prejeta sredstva iz drŽavnega proračuna
in sicer:

-

M in istrstvo za obram bo-poŽarna taksa: 7.600, 00,
- sofinanciranje investicij po 23. členu ZFo: 32.700,00,

- Medobiinski

inŠpektorat in skupna sluŽba notranje revizije - predvidena sredstva za sofinanciranje
skupnega organa cca 15.000,
- Sofinanciranje LAS - iz EKSRR - 100.078,01,
- Sofinanciranje LAS iz ESRR - 124.533,43,
- Sofinanciranje DSON iz ESRR - 94.500,00,
- Sofinanciranje poslovne infrastrukture iz ESRR, predvidena prijava na razpis- lOO.OOO,OO,
- Sofinanciranje Fondacije za Šport20.374,00'

B. RAČUN FlNANcľĺlH TERJATEV tN NALoŽB

2.000 €

7 PRIHODKI

2.000 €

75 PREJETA VRACILA DANIH

PosoJ|L lN PRoDAJA KAPITALSK|H DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil

2.000 €
2.000 €

obrazloŽitev konta
NaÖrtovana sredstva predstavljajo vračila danih kredĺtov občanom za stanovanjsko gradnjo. ostalje samo
Še'1 kredit, ki ga servisira Domplan Kranj.

ll

c. RAčUN FlNANClRANJA
5 ZADoLŽEVANJE
55

-152.668 €
í 52.668 €

oDPLAČILA DoLGA

152.668 €

550 odp|ačila domačega dolga

í52.668 €

obrazloŽitev konta
Planirana so sredstva za redno odpĺatilo najetih kreditov.

t2

POSEBNI DEL
1000 0BclNsKt svET
11.

O1 POLITICNT SISTEM

4B.304 €
47.004ę

oOis Oodročia proraČunske porabe' poslanstva občine znotrai področia proraČunske porabe
Področje za)ema financiranje politĺčnihstrank, izplačevanje sejnin udeleŽencem na sejah občinskega sveta
in komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta.

Dolgoročni cilii področia proračunske porabe
Dolgoročni ciljje čim boljŠeizvajanje nalog, kijih imajo v okviru političnega sistema članiobČinskega sveta

in člani komisij.

oznaka in nazivi glavnih prooramov v pristoinosti občine
0101 Politični sistem

0í01 Politični sistem

47.0o4€

Opis glavneqa proorama
PodroČje zajema zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank in sejnine udeleŽencem na sejah
občinskega sveta in komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta.
Dolqoročni 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 ciliev

Ciljje izvrŠevanjeprograma dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.
Podproorami in proraČunskĺuporabniki znotrai qlavneoa proqrama
01 01

9001 Dejavnost obČinskega sveta

01019002 Volitve Župana in občinskega sveta
01019001 Dejavnost občinskega sveta

28.804 €

Opis podproorama
Podprogram te programske klasifikacije predvideva stroške za pokrivanje dejavnosti občinskega sveta.

stroŠki svetnikov (plaČilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroŠki odborov
in komisij, stroŠki svetniških skupin, financĺranje političnih strank.

Zakonske in druqe pravne podlaoe
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu
in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju politiČnih
strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih usluŽbencih , Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega znaČ,aja, Pravilnik o platah in delih plač funkcionarjev,
članov delovnĺh teles obČinskega sveta ter nadzornega odbora, Zakon o medijih, Statut občine Naklo,
Poslovnik občinskega sveta občine Naklo, Zakon o uravnoteŽenju javnih financ.
Dol0oročni cilii podproqrama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih cĺliev
Zagotoviti strokovne in materialne podlage, za doseganje zastavljenĺh ciljev. Dolgoročni cilji na področju
delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih
smernic občinskega sveta.
Letni izvedbeni cilii podoroqrama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih cĺliev

UČinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniŠkih skupin oziroma samih

svetnikov.

010001 Delovanje občinskega sveta ln odborov

í8.000 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujemo sredstva za delovanje občinskega sveta. Nekaj sredstev je namenjenih za izvedbo ekskurzije
članov sveta oz. pokrivanje drugĺh stroškov. Načrtujemo ĺzvedbo 7 sej občinskega sveta. Sejnine za odbore
t3

in komisije pa smo ocenili na podlagi predhodnih let' Po 100. b členu Zakona o lokalni samoupravi za
za udeleŽbo na seji delovnega telesa Članu pripada sejnina.

opravljanje funkcije člana delovnih teles

lzhodišča'na katerih temeliiio izračuni predloqov pravic porabe za del' ki se ne izvrŠujepreko NRP
Stroški so ocenjeni glede na porabo v preteklĺh letih. Predvidevamo, da se bo občinski svet na svojih sejah
sestal 7 krat.
010002 Financiranje političnih strank

í0.804 €

obrazloŽitev deiavnostĺ v okviru proraÖunske postavke

V skladu z zakonom o financĺranju političnih strank načrtujemo sredstva za financiranje politiČnih strank
Politične stranke prejemajo na podlagi volilnega izida volitev 2014 polletne dotacije za njihovo delovanje.
lzhodiŠča,na katerih temeliiio izračuni predloqov pravic porabe za del' ki se ne izvrŠuie preko NRP
Glede na rezultate volitev leta2014 je predvideno financiranje političnih strank v naslednji viŠini:

3.420,81

DeSUS

398

N.St

ll

2.199,48

262
757,11

01019002 lzvedba in nadzor volitev in referendumov

18.200 €

Opis podprograma
Podprogram se nanaŠana izvedbo volĺtev Župana in Članov obČinskega sveta.
Zakonske in druqe pravne podlaqe
Zakon o lokalni samoupravi,Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v drŽavni zbor,Zakon o volĺlni in
referendumski kampanji' Sklep o delnem povračilu stroŠkovza organiziranje in financiranje volilne
kampanje za člane občinskega sveta in Župana na lokalnih volitvah v občni Naklo
Dolqoročni cilii podproqrama ĺn kazalci' s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciliev
Redne volitve Župana in članov občinskega sveta se skladno z zakonom izvĄajo vsake 4 leta.
Letni izvedbeni cilii podproorama in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev

Na rednih volitvah Župana in občinskega sveta se voli 1Župana in 15 občinskih svetnikov.
010003 Volitve Župana in oběinskega sveta

18.200 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 201 8 bodo volitve Župana in obtinskega sveta, zato je potrebno zagotoviti sredstva za ta namen
Navezava na proiekte v okviru ororačunske postavke
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE

SLUŽBE lN sPLoŠNEJAVNE sToRlTVE

í.300 €

opis podroČjll proračunske porabe, poslanstva občine znotrai področia proraČunske porabe
Skupne administrativne sluŽbe in sploŠne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno
funkcijo, kijih običajno opravljajo na razliČnih ravneh oblasti.
t4

Dolqoročni cilii področja proračunske porabe
Zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj
oznaka ĺn nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti obÖine
0401 Kadrovska uprava
0401 Kadrovska uprava

1.300 €

Opis olavneoa proqrama
Kadrovska uprava vključuje sredstva' ki so povezana s podelitvijo obČinskih nagrad in priznanj.
Do|qoroČni cilii o|avneoa proqrama
Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine'
Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci. s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev
UspeŠno izveden razpis za podelitev priznanj.
Podproqrami in proračunski uporabniki znotrai o|avneoa proqrama
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
0401900'l Vodenje kadrovskih zadev

1.300 €

Opis podproqrama
NajzasluŽnejšim obČanom, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu občine Naklo se podeljujejo

priznanja.

Zakonske in druge pravne podlaqe
odlok o priznanjih občine Naklo.
Dolgoročni cilii podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev
Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na razvoj in veČjo
prepoznavnost občine Naklo.
Letni izvedbeni cĺlii podproorama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseganie zastavlienih ciliev

Komisija za priznania, ki je pristojna za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za
odločanje na seji obČinskega sveta, objavi razpis zbiranja predlogov za podelĺtev priznanj občine'
040001 občinske nagrade

1.300 €

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podelitev priznanj občanom. Sredstva so načrtovana na podlagi porabe preteklih let. Komisija za priznanja
občine Naklo bo v skladu s Pravilnikom o priznanjih objavila razpis za zbiranje predlogov za občinske
nagrade.

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.

Znesek pa se lahko razlikuje glede na Številoin obliko priznanja'
2OOO NADZORNI ODBOR
02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMTNISTRACTJA

3.200 €
3.200 €

oois Dodročia proračunske porabe. poslanstva občine znotraj področia proračunske porabe
Ekonomska in fiskalna administracija pokriva podroČje nadzora nad finančnimitokoviobčine Naklo.
Dolqoročni cilii področia proračunske oorabe
opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoŽenjem občine.

oznaka in nazivi olavnih orooramov v pristoinosti občine
0202 Fiskalni nadzor

l5

0203 Fiskalni nadzor

3'200 €

Opis qlavneqa proqrama
Za)etoje delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolqoročni cilii q|avneqa proqrama
Dolgorocni cilj delovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalitetno nadziranje pravilnosti razpolaganja s
premoŽenjem občine' proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad gospodarnim
ravnanjem s premoŽenjem obČine z namenskimi sredstvi občine z namenom izboljŠanja poslovanja občine.
Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlĺenih ciliev
Nadzorni odbor poroča obČinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Cilj: odpraviti morebitne nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju.

Merilo: Priporočila in predlog No.

Podproorami in proraČunski uporabniki znotrai qlavneqa proorama
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.200 €

Opis podprograma
Dejavnost nadzornega odbora zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške,
plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora. Nadzorni odbor izvaja nadzor nad delom
obČinske uprave in Sveta občine Naklo' ter zakonitostjo porabe proračunskih sredstev pri drugih
prejemnikih sredstev obÖinskega proračuna.
Zakonske in druqe pravne podlaqe
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut obcine Naklo, Poslovnik Nadzornega odbora

občine Naklo, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
nadzornega odbora

Dolqoročni cilii podproorama in kazalcĺ, s katerimi se bo merilo doseoanĺe zastavlienih ciliev

osnovni dolgorotni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoloŽljivem Času nepoklicnega
organa obČine čim bolje izpolni obveznosti, kĺjih ima kot organ obČine na podlagi zakona in statuta občine
ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.
Letni ĺzvedbeni cilii podproqrama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavljenih ciljev

Enaki kot dolgoročni.
020001 Dejavnost nadzornega odbora

3.200 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje nadzornega odbora: plaČilo Članom No za
udeleŽbo na sejah, plačilo Članom No za opravljene nadzore, plačilo predsedniku No za poročanje na
sejah občĺnskega sveta, plaöilo seminarjev za člane No. Višina sredstev je le ocenjena - No Šeni izdelal
Programa dela za leto 2018 - predvidoma bo 6 sej NO, 6 zelo zahtevnih nadzorov in 3 porocanja na seji.
lzhodiŠča.na katerih temeliiio izračuni predloqov pravic porabe za del, ki se ne izvršuie preko NRP
ViŠina sredstev je ocenjena' No še ni sprejel Programa dela No za leto 2018

3ooo ŻupnN lN PoDŽUPAN
oí PoLlTlČNl slsTEM

112.712

ę.

95.276 €

opis podroČia proraČunske porabe. ooslanstva občine znotrai področia proraÖunske porabe
Področje Političnega sistema zajema dejavnost izvrŠilnih ĺn zakonodajnih organov. V primeru občine so to
občinski svet, Župan in podŽupani.
Dolqoročni cilii področia proračunske porabe
Kakovostno izvĄanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote.
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oznaka in nazivi q|avnih proqramov v pristoinosti občine
0101 Politični sistem

010í Političnisistem

95.276 €

Opis qlavneqa proorama

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za nemoteno opravljanje nalog funkcij Župana
podŽupanov, ki jih nalagajo zakoni in ostali akti.

in

omogočiti Čim boljŠo kakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb obcank in občanov ter kontinuiran razvoj
obČine kot celote.
Dolooročni cilii qlavneqa proqrama

omogočiti Čim boljŠokakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in občanov ter kontinuiran razvoj

občine kot celote.

Glavni letni izvedbenicilji in kazalcĺ, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavljenih ciliev
Aktivno zagotavljanje pomoči Županu in podŽupanom pri izvajanju njihovih nalog vodenja in zastopanja
občine tako znotraj meja občine kot tudi navzven.

!19190!3 Dejavnost Župana in podŽupanov

95.276 ę

Opis podproqrama
Żupan v okviru danih pooblastil gospodari s premoŽenjem občine Naklo' skrbi za izvajanje in uresniČevanje
sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz'izvaja naloge ĺn 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
sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

z javnostmĺ (novinarske konference,

Zakonske in druge pravne podlaqe
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu

in ljudski ĺniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o financiranju politiČnih strank,

Zakon o dostopu do informacij javnega znač,Ąa, 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 občinskega sveta občine Naklo, odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
obcĺne Naklo, odlok o priznanjih občĺneNaklo, Pravilnik o plačah in delih plač fuńkcionarjev, tlanov
delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, vsakoletni Zakon o izvrŠevanju proračuna , Zakon
za uravnoteŽenje javnih financ
Dol9oroČni cilii podproorama in kazalci' s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo Župana in podŽupanov.
Letni izvedbeni ciliĺ podproqrama in kazalcĺ' s katerimi se bo merilo doseqanje zastavlienih ciĺiev
Letna ciljje uspeŠno izvajanje nalog Župana in njegove podpore s strani podŽupanov.

0í0004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionatno opravljanje funkcije
69.48í €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proraČunske postavke

V letu 201B se za strošek plače in drugih izplaČilŽupana predvideva znesek v višini 50.381 €. Kot osnova
zaizraěunje upoŠtevanaizplačana plača v mesecu septembru 2017. Prĺ izračunu plate so bile upoŠtevane
določbe Zakona o sistemu plaČ v javnem sektorju, Zakona za uravnoteŽenje javnih financ. Plačni razred za
Župana se doloěi na podlagi Številaobčanov. V naŠiobčini se plača Župana uvrŠčav 51 plačni razred v
viŠini3.129,66 € bruto. Načrtovano je izplačilo regresa za letni dopust v višini leta 2017, prehrana je
načrtovana po zadnji veljavni viŠini.

Nagrade za tri podŽupane natrtujemo v viŠini19'1O0 €.
v višini 350'00 €.

UpoŠtevana je neto nagrada za enega podŽupana

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

13.000 €

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za potrebe delovanja izvĄanja Íunkcije Župana in podŽupanov občine Naklo. Poleg
stroškov za pokrivanje raznih sprejemov gostov in drugih (reprezentanca) načrtujemo Šeplačilo stroŠkov
povratila potnih stroŠkovza Župana in stroŠkeizobraževanja. Med materialnimi stroŠki za funkcionarje
naČrtujemo plaČilo stroŠkovmobilne telefonije za župana in podŽupane in obdobni zdravniŠki pregled za

Župana.

lzhodiŠča,na katerih temeliiio ĺzračunipredloqov pravic porabe za del' ki se ne izvrŠuje preko NRP
ViŠina sredstev je ocenjena na podlagi realĺzacije preteklega leta'

010006 Odnosi z javnostmi

12.795 ę

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke
Postavko smo naČrtovali v sk|adu

s

sklenjenimi pogodbamiza sodelovanje z informativnimi mediji.

lzhodiŠča.na katerih temeliiio izračuni predlooov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so naČrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE

JAVNE STORITVE

17.436 ę

opis podroÖĺa proračunske porabe' poslanstva občine znotrai področia proračunske porabe
Skupne admĺnistrativne sluŽbe in sploŠne javne storitve obsegajo tiste storitve, kĺ niso v zvezi z določeno
funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.
Dolqoročni cilii področja proračunske porabe

Gospodarno ravnanje s premoŽenjem občine.

oznaka in nazivi qlavnih proqramov v pristoinosti občine
0403 Druge skupne administrativne sluŽbe
0403 Dľuge skupne administrativne sluŽbe

'l7.436ę

Opis olavneqa proqrama
Podprogram vključuje izvedbo drugih dogodkov.
Dolooročni ci|ii qlavneqa programa

Prepoznavnost Župana znotraj in zunaj občine.
Glavni letni izvedbeni cilii in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanje zastavlienih ciliev
Protokolarno sodelovanje z zasluŽnimi druŠtvi in posamezniki'
Podproqrami in proračunski uporabniki znotraj qlavneoa proqrama
04039002 lzvedba protokolarnih dogodkov
04039002 lzvedba pľotokolarnih dogodkov

17.436ę

ooĺs podproorama
lzvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva Župana pri prireditvah javnih zavodov, druŠtevin drugih
izvajalcev, stroškov praznovanja občinskega in drŽavnih praznikov. Posebna pozornost je namenjena tudi
starejŠĺmobČanom, vrhunskim doseŽkom občanov in otrokom od prvega do sedmega leta starosti.
Zakonske in druqe pravne podlage

odlok o proračunu občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi
Dolqoročni cilii podproorama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseoanie zastavlienih ciliev
Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleŽevanje obletnic javnega zavoda, društev
in drugih neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi
zadovoljstvo starejŠihobčanov in predŠolskih otrok ter povezovanje krajev v občini, občanom pa na prijazen
način omogočiti sproŠčenodogajanje na prireditvah znotraj posameznegakraja.
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občina Naklo tradicionalno organizira proslavo ob Materinskem dnevu, ob občĺnskemprazniku in drugih
pomembnih dogodkih. Konec leta se organizĺra prihod MiklavŽa za naše najmlajše' cilj je uspeŠna
realizaciia omenjen ih dogod kov.

040007 Protokol in

pokroviteljstva

17.436ę

obrazloŽitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
StroŠkiprotokola se nanaŠajo na stroŠkeŽupana in obČinskega sveta ob pomembnih dogodkih v občini,
uradnih obiskih, prireditvah in podobno. Všteti so tudi drugi materialni stroŠkiza darila in organizacijo
prireditev, najem prostorov in stroŠkov vezanih na protokolarne dogodke.
lzhodiŠča,na katerih temeliĺio izraČuni predĺoqov pravic porabe za del, ki se ne izvršuie preko NRP
ViŠinasredstev se načrtuje glede na veljavni proračun v letu 2017. Tudi v letu 201B se bo zagotovilo 3.000
eur za pokroviteljstvo na projektu Mepi, ki ga izvaja oŠľlarlo.

4000 oBctNsKA

UPRAVA

6.526.393

02 EKONOMSKA !N FTSKALNA ADMINTSTRACIJA

€

30.510 €

o0ĺs oodročia proračunske porabe. poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Na tem področju se zagotavljajo sredstva potrebna za pripravo strategije razvoja občine ler za vodenje

finančnih zadev.

Dolqoročni cilii področia proračunske porabe
V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

oznaka in nazivi olavnih proqramov v pristoinosti obČine
020'1 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0201 Makro-ekonomsko planiranie, spremljanje in nadzor

30.000 €

Opis olavneoa proorama
Predmetnĺ podprogram zajema pripravo podlag za makroekonomsko planiranje
Dolooročni cilĺi olavneqa proqrama
Priprava strategije razvo)a občine.
Pričeti s postopkom priprave strategije'
Podproorami in proračunski uporabniki znotrai qlavneqa proqrama
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
02019001 Podląge ekonomske in ľazvojne politike

30.000 €

Opis podproorama
Podprogram zĄema pripravo strategije razvoja občine
Priprava strateg ije azv oja obČĺne.
r

Letni izvedbeni cilii podorograma ĺn kazalci' s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih cĺliev

Pričeti s postopkom priprave strategije razvoja občine in celostne prometne strategije občine.
020003 Strategija razvoja občine
3o.ooo €
obrazloŽitev deiavnosti v okviru proračunske postavke

Naklo

V letu 2018 je predvideno
strategije.

priÖeti

s postopkom priprave strategije razvoja občine in celostne prometne

lzhodiŠča.na katerih temeliiio izračunĺpredlooov pravic porabe za del, ki se ne izvrŠuie preko NRP
Potrebna sredstva so ocenjena.
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0202 Urejanje na področju fiskalne politike

510 €

Opis glavneqa proqrama
Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov placilnega prometa.
Dolqoročni cilii qlavneqa proqrama
Zagotavl)anje sredstev za dolgoročno nemoteno poslovanja plačilnega prometa občine.
G|avni letni izvedbeni cilii ĺn kazalci' s katerimi se bo merĺlo doseqanie zastavlienih ciliev

V okvĺru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrŠevanje proračuna.
Podproorami ĺn proračunski uporabniki znotraj qlavneqa proqrama
02029001 Urejanje na podroČju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

510 €

Opis podproqrama
Podprogram predvideva naslednje stroŠke: stroŠekplačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna
plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (oko|jskih taks... ), vračila finančne
izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljiščaipd., v primeru, da gre
za izplačila iz proraČu na.
Zakonske in druge pravne podlaqe

Zakonske podlage predstavljajo predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o
plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.
Do|qoročni ci|ii podproqrama in kaza|ci, s katerimi se bo merilo doseqanie 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 plačllnega prometa

5í0 €

obrazloŽitev deĺavnostĺv okviru proračunske postavke
Načrtujemo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi republike Slovenije za javna plačila ter
za plačĺloprovizije banki Nova KBM za polog gotovine (upravne in komunalne takse).
lzhodiŠča,na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvrŠuje preko NRP
Podlaga za naČrtovanje so nastali stroŠkiv letu 20'17.
03

ZUNANJA POLITTKA IN MEDNARODNA POMOC

1.000 €

opis področia proračunske porabe, poslanstva obČine znotrai področia proračunske porabe
Področje porabe zď1ema prepoznavnost obČĺnezunaj njenih meja.
Dolqoročni cilii področia proračunske porabe
Sodelovanje na mednarodnem nivoju.

oznaka in nazivi olavnih oroqramov v pristojnosti občine
0302 Mednarodno sodelovanje in udeleŽba
0302 Mednarodno sodeIovanje in udeleŽba

1.000 €

opĺs olavnega proqrama
Glavni program zď1ema aktivnostĺ v zvezi z mednarodnim sodelovanjem občine.
Dolgoročni cilii glavneqa proqrama
Prepoznavnost občine zunaj njenih meja.
Glavni letni izvedbeni ciliĺ in kazalci, s katerimi se bo merilo doseqanie zastavlienih ciliev
Sodelovanje na mednarodnem nivoju.
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