
40 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE  (OBČINSKA UPRAVA) 
 
Tudi na tem področju smo sledili zastavljenim ciljem, saj  skrbimo glede na finančna sredstva 
za uporabno vrednost upravne zgradbe, poslovnih prostorov, za izboljšanje dela zaposlenih, 
nakup in vzdrževanje licenc, ki so potrebne za nemoteno delovanje računalniških procesov, 
bolj skrbno  izpopolnjujemo spletno stran,  in podobno. 
V okviru proračunskih postavk, katerih skrbnik je oddelek za splošne zadeve, predlagamo 
naslednje spremembe oz. prerazporeditve sredstev znotraj tega proračunskega uporabnika: 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Ø 4004003 Izvršbe, sodni postopki 

 
Postavka 4004003 – izvršbe, sodni postopki, urejanje premoženja je namenjena pokrivanju 
stroškov v zvezi s cenitvami, ki se opravijo na podlagi sprejetih načrtov nabav in prodaj, 
odvetniških storitev, notarskih storitev, plačilo davka iz naslova kupoprodajnih pogodb. 
Župan je med letom s sklepom prerazporedil iz postavke 4323001 – splošna proračunska 
rezervacija 6.000,00 € na postavko 4004003 – Izvršbe, sodni postopki, urejanje premoženja 
zaradi dodatnih potreb po izvajanju zunanjih strokovnih nalog v zvezi z pripravo koncesijskih 
aktov in pogodb v zvezi s KSP. Pri predlogu rebalansa pa predlagamo tudi povišanje te 
postavke za dodatnih 5.000,00 € zaradi priprave javnega razpisa in koncesijske pogodbe s 
strani zunanjega izvajalca za TOH. 
 
Ø 4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

 
S te postavke se krijejo obratovalni stroški za poslovne prostore, ki so prazni, manjša 
vzdrževalna dela, ki ne pomenijo investicijskih vlaganj in ne povečujejo vrednosti premoženja 
(npr. popravilo ventilov, manjša kleparska dela na strehi, zamenjava dotrajanih odtočnih 
kanalizacijskih cevi, redna kontrola toplotnih postaj). Glede na porast cen toplotnega 
ogrevanja predlagamo povišanje te postavke za 2.530,00 €. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Ø 4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 

 
Zaradi uvedbe novega plačnega sistema, ki je posledica sprememb Zakona o sistemu plač, 
novih kolektivnih pogodb smo v mesecu avgustu zaposlenim izdali anekse k pogodbam o 
zaposlitvi. Na podlagi le teh javnim uslužbencem pripadajo nove plače ter poračun za tri 
mesece (od 1.5. dalje) ter dodatni poračun za tiste javne uslužbence, ki so imeli več kot 4 
plačne razrede razlike v razvrstitvi po novem. Učinek novega plačnega sistema in poračuna na 
maso plač znaša cca 13%. Masa plač, ki smo jo planirali za letošnje leto ne bo zadoščala, za 
pokritje sistemiziranih delovnih mest. Zato predlagamo povišanje postavke za 11.060,00 €. 
 
Ø 4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 

 
Ker smo med letom posamezne vrste stroškov pravilno prerazporedili iz enega programa 
(administracija občinske uprave) v drug program ( razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave) predlagamo znižanje te postavke za 
7.076,00 €.  Gre za stroške povezane z nakupom strojne računalniške opreme in njenim 
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vzdrževanjem. Za 1000,00 € pa smo povečali konto za potrebe pisarniškega materiala in 
storitev glede na doseženo ralizacijo. 
 
Ø 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 

 
Ker smo posamezne stroške prerazporedili iz programa administracija občinske uprave na 
program razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, 
predlagamo povišanje te postavke za 8.096,00 €. 
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