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I. UVOD 
 
 
Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je 
uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in 
odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in 
ocenjevanja izvajanja proračuna. 
 
V ta namen je bila uvedena nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s 
sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s 
popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je 
register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni. 
 
Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom 
orientiranega proračuna. Programsko/rezultatna orientiranost pomeni k uspešnosti in 
rezultatom naravnan pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in 
spremljanju izvajanja le-tega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za spremljanje 
izdatkov državnega proračuna velja Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega 
proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003, 56/2005 in 141/2006), za razvrščanje izdatkov 
občinskih proračunov po programski klasifikaciji pa Pravilnik o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 
108/2008). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija izdatkov občinskih 
proračunov prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov za leto 2006. 
 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov razvrščajo v: 
 

 področja porabe (21 področij) ter 
 v glavne programe (61 glavnih programov) in 
 v podprograme (122 podprogramov). 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma 
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni 
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima 
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega 
se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno 
določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji 
glavnega programa. 
 
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot 
izdatkov, to so: 
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 proračunska postavka,  
 proračunska postavka – podskupina kontov in 
 proračunska postavka – konto. 

 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega 
neposrednega uporabnika. 
 
Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s 
predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske 
postavke.  
 
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je 
temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom 
natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo 
proračuna. 
 
Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka - 
podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti 
v ustrezen podprogram. 
 

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE  
 

GLAVNI PROGRAM 
 

PODPROGRAM 
 
 
 

PRORAČUNSKE POSTAVKE 
 
 
 

PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO 
 
 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO 
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II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV OBČINSKIH 
PRORAČUNOV 
 
Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom. Šifra 
področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna 
(AABB) in šifra podprograma osemmestna (AABB90CC). 
 
Področja porabe so označena z dvomestnimi šiframi (AA) od 01 do 24. Občine uporabljajo 
vsa področja proračunske porabe, razen področij 09 - Pravosodje, 21 – Pokojninsko varstvo 
in 24 – Prispevek v proračun Evropske unije. 
 
Šifra glavnega program vsebuje: 

- prvi dve mesti (AA) šifro področja proračunske porabe( na primer: 01 – Politični 
sistem) 

- drugi dve mesti (BB) zaporedno številko glavnega programa iz seznama glavnih 
programov za državni proračun (na primer: 0101 – Politični sistem) 

Šifra podprograma vsebuje: 
- prvi dve mesti (AA) šifro področja proračunske porabe ( na primer: 01 – Politični 

sistem) 
- drugi dve mesti (BB) zaporedno številko glavnega programa iz seznama glavnih 

programov za državni proračun (na primer: 0101 – Politični sistem) 
- tretji dve mesti (90) oznako, da se podprogram nanaša na občine (90) 
- četrti dve mesti (CC) zaporedno številko podprograma. 

 
Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni 
kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov. Novi podprogrami za 
lokalno raven se na predlog občin in ob soglasju Ministrstva za finance uvedejo najkasneje do 
30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto. 
 
Šifre in nazivi področij proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov na lokalni 
ravni so naslednji: 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 0101 Politični sistem 
  01019001 Dejavnost občinskega sveta 
  01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
  01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
  01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
  02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 
 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
 0203 Fiskalni nadzor 
  02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
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  03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 
  03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
 0303 Mednarodna pomoč 
  03039001 Razvojna in humanitarna pomoč 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 0401 Kadrovska uprava 
  04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

0402 Informatizacija uprave 
04029001 Informacijska infrastruktura 
04029002 Elektronske storitve 

 0403 Druge skupne administrativne službe 
  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
  05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 

strokovna pomoč lokalnim organom in službam 
 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
  06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 
 0603 Dejavnost občinske uprave 
  06039001 Administracija občinske uprave 

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

 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
  08029001 Prometna varnost 
  08029002 Notranja varnost 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 
 10039001 Povečanje zaposljivosti 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
  11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
  11029003 Zemljiške operacije 
  11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

1104 Gozdarstvo 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

1105 Ribištvo 
11059001 Program razvoja ribištva 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 

energije 
 12029001 Oskrba z električno energijo 
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in 

zemeljskega plina 
 12049001 Oskrba s plinom 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 Oskrba s toplotno energijo 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

1303 Železniški promet in infrastruktura 
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 

infrastrukture 
1304 Letalski promet in infrastruktura 

13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 
1305 Vodni promet in infrastruktura 

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 
1306 Telekomunikacije in pošta 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
 

14 GOSPODARSTVO 
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 

  14019001 Varstvo potrošnikov 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039001 Promocija občine 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve  

  15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 

 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

1603 Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo  
16039004 Praznično urejanje naselij 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
16069002 Nakup zemljišč 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
1703 Bolnišnično varstvo 

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 

17059001 Lekarniška dejavnost 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
18029002 Premična kulturna dediščina 

1803 Programi v kulturi 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 Umetniški programi 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd 

1804 Podpora posebnim skupinam 
18049001 Programi veteranskih organizacij 
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 Programi športa 
18059002 Programi za mladino 
 
 

19 IZOBRAŽEVANJE 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

1904 Terciarno izobraževanje 
19049001 Višješolsko izobraževanje 
19049002 Visokošolsko izobraževanje 

 1905 Drugi izobraževalni programi 
 19059001 Izobraževanje odraslih 
 19059002 Druge oblike izobraževanja 
1906 Pomoči šolajočim 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 
19069003 Štipendije 
19069004 Študijske pomoči 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 



 

__________________________________________________________________________________________ 
8 

2002 Varstvo otrok in družine 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 

2003 Izvajanje programov socialnega varstva 
2004 20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 

  20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 Servisiranje javnega dolga 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – 

domače zadolževanje 
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
 

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

23029001 Rezerva občine 
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
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III. OPIS PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH 
PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV 

 
Opis posameznih področij proračunske porabe ter glavnih programov in podprogramov ima 
sledečo osnovno strukturo: 
 

 splošen opis področja proračunske porabe, 
 opis glavnih programov v sklopu področja proračunske porabe s seznamom in 

okvirno vsebino podprogramov, 
 okviren pregled predpisov, ki urejajo delovanje občine na posameznem področju 

proračunske porabe. 
 
Okvirna vsebina podprogramov lahko služi za poimenovanje posameznih proračunskih 
postavk. Iz vsebine podprogramov se tako oblikujejo proračunske postavke oziroma mora biti 
vsebina proračunske postavke uvrščena v odgovarjajoč podprogram, ki je predpisan s 
pravilnikom. Občine so povsem samostojne pri šifriranju proračunskih postavk in njihovem 
poimenovanju.  
 
Primer uvrščanja proračunskih postavk v podprograme: 
___________________________________________________________________________ 
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 
___________________________________________________________________________ 
PU:Župan 
 
PPP: 01 POLITIČNI SISTEM 
GPR: 0101 Politični sistem 
PPR: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 xxxx Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje  funkcije 
    Podkonto 
    . 
    . 
 xxxx Materialni stroški  
    Podkonto 
    . 
    . 
 xxxx Odnosi z javnostmi  
    Podkonto 
    . 
    . 
 
PPP: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
GPR: 0403 Druge skupne administrativne službe 
PPR: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 xxxx Pokroviteljstva  
    Podkonto 
    . 
    . 
 
___________________________________________________________________________ 
Opomba: šifro in naziv proračunske postavke xxxx določi občina 
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PODROČJE 01 - POLITIČNI SISTEM 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov (občinski svet, župan, podžupan). 
 
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer: 

 0101 Politični sistem. 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0101 - Politični sistem 
 
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: 
- občinskega sveta, 
- župana in podžupanov. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 
 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 
 01019003 Dejavnost župana in podžupanov, 
 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi 
občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,  

 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov 
in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer 
samoprispevek), 

 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in 
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški 
reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava 
informacij v medijih). 

 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic: program 
koordinatorja za enake možnosti. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 
 

 ustava Republike Slovenije  
 zakon o lokalnih volitvah 
 zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
 zakon o samoprispevku 
 zakon o volilni kampanji  
 zakon o političnih strankah 
 zakon o lokalni samoupravi 
 zakon o javnih uslužbencih 
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 zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 zakon o lokalni samoupravi 
 zakon o enakih možnostih žensk in moških 
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PODROČJE 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje 
finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju  
zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega 
odbora občine. 
 
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva 
glavna programa, in sicer:  

 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
 0203 Fiskalni nadzor. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
 
Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva 
za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in 
programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine 
(gospodarski, socialni, okoljski , kulturni in drugi vidiki). 
 
Podprogam, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike. 
 

Vsebina podprograma je naslednja: 
 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike: strategija razvoja občine. 

 
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 
 
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje 
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih 
dajatev. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih 
dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, 
ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 
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0203 - Fiskalni nadzor 
 
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge 
nadzora..... 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o javnih financah  
 zakon o plačilnem prometu 
 zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne 

uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti  
 zakon o lokalni samoupravi 
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PODROČJE 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema 
sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in 
mednarodno humanitarna pomoč. 
 
Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema 
naslednja glavna programa: 

 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba,  
 0303 Mednarodna pomoč. 

 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba  
 
Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje 
aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim 
organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).  
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam, 
 03029002 Mednarodno sodelovanje občin. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam: članarine mednarodnim 
organizacijam, katerih članica je občina,  

 03029001 Mednarodno sodelovanje občin: obmejno in drugo sodelovanje občin 
na področju kulture, športa in drugih področjih. 

 
0303 - Mednarodna pomoč  
 
Glavni program 0303 Mednarodna pomoč vključuje sredstva za pretežno mednarodno 
humanitarno pomoč. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 03039001 Razvojna in humanitarna pomoč. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 03039001 Razvojna in humanitarna pomoč: humanitarna pomoč občinam v tujini 
ali mednarodnim humanitarnim organizacijam.  

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o lokalni samoupravi 
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PODROČJE 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.  
 
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE zajema naslednje glavne programe: 

 0401 Kadrovska uprava, 
 0402 Informatizacija uprave, 
 0403 Druge skupne administrativne službe. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0401 – Kadrovska uprava 
 
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih 
nagrad in priznanj. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih 
nagrad - denarne nagrade in priznanja. 

 
0402 – Informatizacija uprave 
Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev 
informacijske infrastrukture in za elektronske storitve. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 04029001 Informacijska struktura, 
 04029002 Elektronske storitve. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 04029001 Informacijska struktura: vzpostavitev e-občine – infrastruktura, 
 04029002 Elektronske storitve: vzpostavitev e-občine – programska oprema. 

 
0403 – Druge skupne administrativne službe 
 
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in 
upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 
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Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  
 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 
 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 
 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v 
uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), 
izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in 
vzdrževanje spletnih strani občine, 

 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma 
ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, 
stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,  

 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb 
in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti 
občine. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o lokalni samoupravi 
 zakon o javnih financah 
 zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
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PODROČJE 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in 
razvojno – raziskovalno dejavnost. 
 
Področje porabe 05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ zajema naslednji glavni 
program: 

 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost. 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0502 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost 
 
Glavni program 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje 
aplikativnih programov. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni 
programi. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o lokalni samoupravi 
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PODROČJE 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov 
občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe: 

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

 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
 0603 Dejavnost občinske uprave. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
 
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov 
občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike 
povezovanja občin). 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

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

 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti, 
 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam: projekt ustanovitve ožjih delov 
občin, projekt ustanovitve zvez občin, 

 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih 
institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije), 

 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin 
(stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). 

 
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 06029001 Delovanje ožjih delov občin, 
 06029002 Delovanje zvez občin. 
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Vsebina podprogramov je naslednja: 
 06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški 

organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški), 
 06029002 Delovanje zvez občin: delovanje zvez občin (stroški organov zvez 

občin, plače zaposlenih, materialni stroški).  
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
 
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske 
uprave. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 06039001 Administracija občinske uprave, 
 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave. 
 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, 
sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in 
stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), 

 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne 
prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, 
nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o lokalni samoupravi 
 zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  
 stanovanjski zakon 
 zakon o javnih uslužbencih 
 zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 zakon o javnih financah 
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PODROČJE  07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne 
organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja  in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. 
 
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema 
naslednji glavni program: 

 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 
izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 
požarom.  
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 
 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, 
opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih 
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in 
vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve 
prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč, 

 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega 
delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja 
društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti 
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), 
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.  
 

III. PREGLED PREDPISOV 
 zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 zakon o varstvu pred požarom 
 zakon o gasilstvu 
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PODROČJE 08 – NOTRANJE ZADEVE  IN  VARNOST 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
 
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni 
program: 

 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
0802 - Policijska in  kriminalistična dejavnost 
 
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.  
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 08029001 Prometna varnost, 
 08029002 Notranja varnost. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....), 

 08029002 Notranja varnost: delovanje sosveta za varnost. 
 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o varnosti cestnega prometa 
 zakon o policiji  
 zakon o lokalni samoupravi 



 

__________________________________________________________________________________________ 
22 

 
PODROČJE 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI     

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne 
politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma 
zaposlitev brezposelnih oseb. 
 
Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program: 

 1003 Aktivna politika zaposlovanja. 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
 
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih 
zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna 
(socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) 
oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove 
podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.  
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 10039001 Povečanje zaposljivosti. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene 
programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje 
pripravnikov in vajencev. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
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PODROČJE 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje 
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja 
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
 
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje 
glavne programe: 

 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 
 1104 Gozdarstvo, 
 1105 Ribištvo. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za 
strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij.  
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 
 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 
 11029003 Zemljiške operacije, 
 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za 
prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske 
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na 
primer: subvencioniranje obrestne mere idr.),  

 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi 
(infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na 
vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), 
podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze), 

 11029003 Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 
(urejanje komasacijskih postopkov, melioracij), 

 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu (premije). 
 

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu 
 
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in 
javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  
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 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov, 
 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa kmetijsko 
svetovalne službe,  

 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za 
živali, društev za zaščito živali. 

 
1104 – Gozdarstvo 
 
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.  
 

Vsebina podprograma je naslednja: 
 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in 

vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 
 

1105 – Ribištvo 
 
Glavni program 1105 Ribištvo vključuje sredstva za lokalne programe na področju ribištva. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 11059001 Program razvoja ribištva. 
 

Vsebina podprogramov je naslednja: 
 11059001 Program razvoja ribištva: sofinanciranje programa ribiških družin. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o kmetijstvu 
 zakon o kmetijskih zemljiščih 
 zakon o zaščiti živali 
 zakon o gozdovih 
 zakon o lokalni samoupravi 
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PODROČJE 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo. 
 
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
zajema naslednje glavne programe: 

 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije, 

 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in 
zemeljskega plina, 

 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, 
 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1202 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 
 
Glavni program 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 12029001 Oskrba z električno energijo. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 12029001 Oskrba z električno energijo: gradnja električnega omrežja (na primer 
na območju zazidalnih načrtov). 

 
1204 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in 
zemeljskega plina 
 
Glavni program 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte 
in zemeljskega plina vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 12049001 Oskrba s plinom. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 12049001 Oskrba s plinom: gradnja in vzdrževanje plinovodov. 
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1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
 
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje 
energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja 
energetsko svetovalnih pisarn. 

 
1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
 
Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje 
sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 12079001 Oskrba s toplotno energijo. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 12079001 Oskrba s toplotno energijo: gradnja in vzdrževanje toplovodov. 
 
III. PREGLED PREDPISOV 

 energetski zakon 
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PODROČJE 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 
 
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
zajema naslednje glavne programe: 

 1302 Cestni promet in infrastruktura, 
 1303 Železniški promet in infrastruktura, 
 1304 Letalski promet in infrastruktura, 
 1305 Vodni promet in infrastruktura. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1302 – Cestni promet in infrastruktura 
 
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, 
urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 
cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
 13029003 Urejanje cestnega prometa, 
 13029004 Cestna razsvetljava, 
 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest, 
 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče 
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih 
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa - grbine), 

 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih 
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa - grbine), 

 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje 
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in 
oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka 
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prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, 

 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, 

 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest: sofinanciranje 
tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), 

 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje 
investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. 

 
 

1303 – Železniški promet in infrastruktura 
 
Glavni program 1303 Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in 
vzdrževanje javne železniške infrastrukture. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja železniške infrastrukture: gradnja 
in vzdrževanje cestno železniških prehodov. 

 
1304 – Letalski promet in infrastruktura 
 
Glavni program 1304 Letalski promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in 
vzdrževanje letališke infrastrukture in opreme navigacijskih služb. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb: sofinanciranje 
projektov in aktivnosti na letališčih. 

 
1305 – Vodni promet in infrastruktura 
 
Glavni program 1305 Vodni promet in infrastruktura vključuje sredstva za investicije v 
pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe: 
sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. 
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1306 – Telekomunikacije in pošta 
 
Glavni program 1306 Telekomikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v 
telekominkacije in pošto. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje 
projektov na področju telekomunikacij. 

 
 

III. PREGLED PREDPISOV 
 zakon o javnih cestah 
 zakon o varnosti cestnega prometa 
 zakon o prevozih v cestnem prometu 
 zakon o železniškem prometu 
 zakon o varnosti v železniškem prometu 
 pomorski zakonik 
 zakon o plovbi po celinskih vodah 
 zakon o letalstvu 
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PODROČJE 14 - GOSPODARSTVO 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 
turizma in gostinstva. 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: 

 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 
 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 
 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 
 
Glavni program 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 
vključuje sredstva za dejavnosti na področju varstva potrošnikov. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 14019001 Varstvo potrošnikov. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 14019001 Varstvo potrošnikov: sofinanciranje zveze potrošnikov. 
 

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in 
medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov 
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega 
gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere 
idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in 
drugih gospodarskih subjektih. 

 
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 
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Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  
 14039001 Promocija občine,  
 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje 
občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in 
naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, 
razglednice),  

 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa 
turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za 
turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih 
vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in 
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz 
oseb. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o razvoju malega gospodarstva 
 zakon o spodbujanju razvoja turizma 
 zakon o žičniških napravah za prevoz oseb 
 zakon o lokalni samoupravi 
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PODROČJE 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge 
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
 
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema 
naslednje glavne programe: 

 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 
 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 
 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 
 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 
 
Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje 
sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. 
 
Podprogam, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike. 
 

Vsebina podprograma je naslednja: 
 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinski 

program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva 
okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, 
informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave. 

 
 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
 
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem 
okolja. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 
 15029003 Izboljšanje stanja okolja. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, 
nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz 
posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo, 

 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih 
sistemov in čistilnih naprav, 
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 15029003 Izboljšanje stanja okolja: varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite -
nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile. 

 
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov   
 
Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje 
vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. 
 

Vsebina podprograma je naslednja: 
 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in 

vzdrževanje zadrževalnikov. 
 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave  
 
Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje 
naravnih vrednot. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. 
 

Vsebina podprograma je naslednja: 
 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: 

priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, 
obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote. 

 
1506 – Splošne okoljevarstvene storitve  
 
Glavni program 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in 
zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave. 
 

Vsebina podprograma je naslednja: 
 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za 

varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. 
 
 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o varstvu okolja 
 zakon o gospodarskih javnih službah 
 zakon o vodah 
 zakon o ohranjanju narave 
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PODROČJE 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje 
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna 
dejavnost).  
 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe: 

 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 
 1603 Komunalna dejavnost, 
 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča). 
 

II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 
PODPROGRAMOV 

 
1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva 
za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 
 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave 
 16029003 Prostorsko načrtovanje. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic 
in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč 
in objektov, 

 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave: nedovoljeni 
posegi v prostor 

 16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični 
natečaji. 

 
1603 – Komunalna dejavnost 
 
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij 
in druge komunalne dejavnosti. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 16039001 Oskrba z vodo, 
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 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 
 16039003 Objekti za rekreacijo, 
 16039004 Praznično urejanje naselij, 
 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno 
s hidrantno mrežo), 

 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje 
pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega 
obreda (na primer: govor),  

 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za 
rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko 
vzdrževanje objektov za rekreacijo, 

 16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje 
zastav, 

 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne 
tržnice ipd.. 

 
 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim 
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge 
programe na stanovanjskem področju. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji, 
 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za 
individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere). 

 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje 
neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in 
vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega 
prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali 
medobčinskega javnega stanovanjskega sklada, 

 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in 
SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno 
ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 

 
1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 
 
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe 
zemljišč. 
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Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 
 16069002 Nakup zemljišč. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški 
urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) 

 16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih 
zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
 zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
 zakon o temeljni geodetski izmeri 
 zakon o urejanju prostora 
 zakon o graditvi objektov 
 zakon o varstvu okolja 
 zakon o gospodarskih javnih službah 
 zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
 stanovanjski zakon  
 zakon o stavbnih zemljiščih 
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PODROČJE 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne 
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
 
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 

 1702 Primarno zdravstvo, 
 1703 Bolnišnično vasrtvo, 
 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 
 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva, 
 1707 Drugi programi na področju zdravstva. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1702 – Primarno zdravstvo 
 
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske 
dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje 
posameznih zdravstvenih dejavnosti. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.  
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za 
zdravstvene domove. 

 
1703 – Bolnišnično varstvo 
 
Glavni program 1703 Bolnišnično varstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske 
dejavnosti na področju sekundarnega zdravstva (bolnišnice). 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 17039001 Investicijska vlagnaja v bolnišnice.  
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

17039001 Bolnišnično vasrtvo: gradnja in investicijsko vzdrževanje bolnišnic, nakup 
opreme za bolnišnice. 
 

1705 – Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 
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Glavni program 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost vključuje 
sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju lekarniške dejavnosti. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 17059001 Lekarniška dejavnost. 
 

Vsebina podprograma je naslednja: 
 17059001 Lekarniška dejavnost: gradnja in investicijsko vzdrževanje lekarn. 

 
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva 
 
Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za 
programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: 
sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) 
zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).  

 
1707 – Drugi programi na področju zdravstva 
 
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, 
 17079002 Mrliško ogledna služba. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne 
službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za 
nezavarovane osebe, 

 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o zdravstveni dejavnosti 
 zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 zakon o lekarniški dejavnosti 
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PODROČJE 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
 
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 
naslednje glavne programe: 

 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 
 1803 Programi v kulturi, 
 1804 Podpora posebnim skupinam, 
 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 
 
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, 
ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 18029001 Nepremična kulturna dediščina, 
 18029002 Premična kulturna dediščina. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito 
kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi 
poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi 
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost 
javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, 
vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij, 

 18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine 
(vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, 
muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

 
1803 – Programi v kulturi 
 
Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, 
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 
dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume 
ipd. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, 
 18039002 Umetniški programi, 
 18039003 Ljubiteljska kultura, 
 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, 
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 18039005 Drugi programi v kulturi, 
 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za 
splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, 
zbornikov, publikacij ipd.,  

 18039002 Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih 
zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih 
izvajalcev ali drugih pravnih oseb, 

 18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje 
strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze 
kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke, 

 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna 
televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema, 

 18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih 
objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih 
objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd: sofinanciranje 
dejavnosti živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov, nakup, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov. 

 
1804 – Podpora posebnim skupinam 
 
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 18049001 Programi veteranskih organizacij, 
 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim, 
 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, 
 18049004 Programi drugih posebnih skupin. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 18049001 Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev 
vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd., 

 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim: pomoč verskim 
skupnostim, 

 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim: sofinanciranje organizacij 
narodnostnih skupnosti, sofinanciranje organizacij romske skupnosti, 

 18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov 
upokojenskih društev. 
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 
 
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 
programov na področju športa in programov za mladino. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 18059001 Programi športa, 
 18059002 Programi za mladino. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje 
strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, 
promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa 
v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih 
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, 
rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine 
športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje 
športnih objektov, 

 18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje 
dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, 
skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov 
za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in 
letovišč. 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
 zakon o varstvu kulturne dediščine  
 zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 
 zakon o vojnih grobiščih 
 zakon o knjižničarstvu 
 zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
 zakon o medijih 
 zakon o društvih  
 zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 
 zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 
 zakon o športu 
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PODROČJE 19 - IZOBRAŽEVANJE 
 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega 
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe: 

 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 
 1904 Terciarno izobraževanje, 
 1905 Drugi izobraževalni programi, 
 1906 Pomoči šolajočim. 

 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje 
vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 19029001 Vrtci, 
 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno 
programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, 
zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev, 

 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok: dejavnost predšolske vzgoje na 
domu. 

 
1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za 
financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in 
podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 19039001 Osnovno šolstvo, 
 19039002 Glasbeno šolstvo, 
 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo, 
 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 
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 19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in 
opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v 
osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, 
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol, 

 19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in 
opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila 
stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, 
nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol, 

 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo: sofinanciranje materialnih 
stroškov, nakup, gradnja in vzdrževanje gimnazij (če je ustanovitelj mestna občina), 
nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in poklicnih šol, 

 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: 
izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in 
informatika. 

 
1904 – Terciarno izobraževanje 
 
Glavni program 1904 – Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 
zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 19049001 Višješolsko izobraževanje, 
 19049002 Visokošolsko izobraževanje. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 19049001 Višješolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje višjih šol, 
 19049002 Visokošolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje visokih 

šol. 
 
1905 – Drugi izobraževalni programi 
  
Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje 
odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 19059001 Izobraževanje odraslih, 
 19059002 Druge oblike izobraževanja. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 19059001 Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje 
odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga 
sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje 
odraslih, 

 19059002 Druge oblike izobraževanja: na primer: sofinanciranje jezikovnih 
programov. 
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1906 – Pomoči šolajočim 
  
Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, 
štipendije in študijske pomoči. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  

 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, 
 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 
 19069003 Štipendije, 
 19069004 Študijske pomoči. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, 
subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, 
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj,  

 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu: regresiranje prevozov dijakov iz kraja 
bivanja v šolo in nazaj, 

 19069003 Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga 
področja, štipendije za nadarjene, 

 19069004 Študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na 
primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete). 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 zakon o vrtcih 
 zakon o osnovni šoli 
 zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
 zakon o glasbenih šolah 
 zakon o izobraževanju odraslih 
 zakon o gimnazijah 
 zakon o lokalni samoupravi 
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PODROČJE 20 - SOCIALNO VARSTVO 

 
 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja 
sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih 
oseb in zasvojenih oseb. 
 
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 

 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 
 2002 Varstvo otrok in družine, 
 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
2001 – Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
 
Glavni program 2001 – Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za 
urejanje sistema socialnega varstva.  
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva: izobraževanje strokovnih kadrov. 
 

2002 - Varstvo otrok in družine 
 
Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč 
družini na lokalnem nivoju. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 20029001 Drugi programi v pomoč družini. 
 
Vsebina podprograma je naslednja: 

 20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, 
sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov. 

 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 
Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za 
izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem 
nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam.  
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Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:  
 20049001 Centri za socialno delo, 
 20049002 Socialno varstvo invalidov, 
 20049003 Socialno varstvo starih, 
 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 
 20049005 Socialno varstvo zasvojenih, 
 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 20049001 Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za 
otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike), 

 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno 
delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika, 

 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih 
socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, 
sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne 
centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov, 

 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči 
zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle 
brez dedičev, 

 20049005 Socialno varstvo zasvojenih: pomoč pri zdravljenju odvisnikov 
(pokrivanje stroškov bivanja v komuni ipd.), 

 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ 
Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, 
paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). 

 
 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o socialnem varstvu 
 stanovanjski zakon 
 zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč  
 zakon o Rdečem križu Slovenije 
 zakon o lokalni samoupravi 
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PODROČJE 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z 
javnim dolgom na občinski ravni. 
 
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni 
program: 

  2201 – Servisiranje javnega dolga. 
 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
 
Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – 
domače zadolževanje, 

 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 
 

Vsebina podprogramov je naslednja: 
 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – 

domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, 

 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij 
(stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita 
ipd.). 

 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o javnih financah 
 zakon o financiranju občin 
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PODROČJE 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 
I. SPLOŠEN OPIS PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE 
 
Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za 
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja 
glavna programa: 

 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 
 2303 Splošna proračunska rezervacija. 

 
II. OPIS GLAVNIH PROGRAMOV S SEZNAMOM IN OKVIRNO VSEBINO 

PODPROGRAMOV 
 
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč 
 
Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:  

 23029001 Rezerva občine, 
 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 

 
Vsebina podprogramov je naslednja: 

 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic 
naravnih nesreč,  

 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno 
škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov 
in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in 
objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, 
pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na 
primer. reševanje utopljencev). 

 
2303 – Splošna proračunska rezervacija 
 
Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:  

 23039001 Splošna proračunska rezervacija. 
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Vsebina podprograma je naslednja: 
 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. 

 
 
III. PREGLED PREDPISOV 

 zakon o javnih financah 
 zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 


